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КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

Теодора Игнатова 

Настоящото изследване е резултат от дългогодишна работа. Засяга проблеми, свързани 

с усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт във Висшето училище и 

адаптиране на ситемата за контрол и оценка на физическата годност на студентите, 

съобразно съвременните реалности. Резултатите от изследването могат да послужат за 

основа, върху която да се предприемат академични промени в изготвянето на единни 

стандарти при оценяването на резултатите от задължителното обучение по учебната 

дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ във Висшето училище.  

 

Увод  

Динамиката в развитието на обществото предполага съхраняване и поддържане на висока 

работоспособност. Грижата за здравето и физическата годност на студентите трябва да бъде 

първостепенна за академичните ръководства и за университетските преподаватели в сферата на 

спорта. Това се детерминира и от социалните изисквания към качеството на професионалната 

подготовка и годност на младите специалисти за професионална реализация. 

Приемането на България за страна членка на Европейския съюз наложи преустройство и 

реформиране в образователната система. Образователната интеграция се изразява в 

организиране на академична мобилност и обмен на информация по различни европейски 

програми. Общоевропейската интеграция открива пред студентите нови възможности за 

професионална подготовка, непрекъснато повишаване и разширяване на професионалните им 

компетенции. 

В този контекст в Европейския съюз и в световен мащаб са приети редица документи, 

които подчертават значимостта на третираната проблематика. В последните години са 

предприети инициативи от високо ниво, някои от които: Берлинска световна среща за 

физическото образование и спорта (1999); Декларация на Международната конференция на 

министрите и висшите длъжностни лица, отговарящи за физическото възпитание и спорта 

МИНЕПС III (1999); Комюнике от кръгла маса на ЮНЕСКО (2003); Глобална стратегия на 

Световната здравна организация (СЗО) за диетите, физическата активност и здравето (2004); 

Декларация на конференцията на високо равнище в Лондон за националното физическо 

образование (2005) и др.  

Всички европейски документи отбелязват, че правото на човек да спортува е неприкосновено. 

В отговор на нарастващите спортни потребности на населението, спортните организации, 

обществените структури и власти са длъжни да осигурят възможност за занимания със спорт като 

създават нормативна база, изграждат спортни съоръжения и провеждат разумна и конструктивна 

спортна политика.  

Здравето и работоспособността са от едни от важните приоритети на съвременния човек. През 

последните години у нас данните в тази посока са доста обезпокоителни. Нарастващата 

хиподинамия, породена от високата автоматизация и нездравословния начин на живот – хранене, 

тютюнопушене, стрес и наркомании, са причина страната ни да се нареди до едни от най-болните 

нации в Европа. По данни на Националния здравен център само за 2010 г. у нас смъртността от 

сърдечносъдови заболявания е нараснала с 2,98 %.  

М. Бъчваров, А. Славчев, Б. Цолов отбелязват: „Потребността от спортуването за здраве 

и жизненост в съвременните условия на живеене става все по-актуална за българското население, 

поради застрашително нарастващата смъртност от сърдечносъдови заболявания и снижаване 

на тяхната възрастова граница. Една от причините, ограничаваща спортните занимания за 
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здраве и жизненост за цял живот, са относително ограничените образователни моменти в тази 

насока в процеса по физическо възпитание” (Бъчваров, Славчев, Цолов, Иванов, 2005, с. 21). 

Според изследване на Министерството на физическото възпитание и спорта голяма част от 

трудоспособните българи не са спортували никога.  

Нарастващият брой на хората с наднормено тегло е дотолкова обезпокоителен, че някои 

страни превръщат борбата със затлъстяването в държавна политика. “България е сред 5-те 

европейски страни (заедно с Югославия, Чехия, Гърция и Румъния), където свръхтеглото е най-

широко разпространено: у нас 56% от населението над 18-годишна възраст е с индекс на телесна 

маса над горната граница 25. Причините за явлението се коренят в нездравословно хранене, 

хиподинамия, липса на навици за системно спортуване, наслагващи се стресови въздействия, 

незадоволителна здравна и обща култура.” (Ханджиев, 2008). 

Според данни на Националния статистически институт от 2005 г. мъжете с наднормено тегло 

у нас са 32%, а жените – 30%. Относително най-висок дял на хората с наднормено тегло е при 

възрастовата група 45-64 г. (41%) и най-нисък при възрастта 18-24 г. (8%)  

Б. Пенева разкрива няколко причини за неразбиране на социалната значимост на физическото 

образование. На първо място посочва подценяването на физическото образование като средство за 

комуникация. Хората не разбират неговото значение като противодействие на умствената 

умора. Не се търси начин чрез средствата на физическото образование да се разрешат 

проблемите на прекалената пълнота и свръхтеглото. Много хора мислят времето, отделено за 

физическо упражняване за загубено време. Последствията от заседналия живот не се разглеждат 

в перспектива (Пенева, 2011, с. 36). 

Недостатъчните познания за спорта като социален феномен се превръщат в сериозен проблем 

за българското обшество, но най-голямо проявление среща при младите хора в периода на следване.  

Й. Иванов и Б. Цолов в свое изследване потвърждават необходимостта от промени в 

образователния процес по физическо възпитание и спорт в българските висши училища в две главни 

насоки: „Увеличаване хорариума от задължителни спортни часове в учебния план; Издигане 

образователното равнище на учебния предмет, повишаване на интереса и активността на 

обучаваните към него чрез даване на теоретични знания за целенасочено използване на 

физическите упражнения през целия живот като средство за здраве, дееспособност и красота, 

за противодействие на негативните явления и за активна социализация в обществото” (Иванов, 

Цолов, 2009, с. 182). 

В много литературни източници са разглеждани проблемите за усъвършенстване на 

системата за физическо възпитание и спорт на студентите от висшите училища и са разработени 

ефективни програми за подобряване на физическата им годност (Божкова, 2008, 2014; Иванова, 

2011; Дякова, 2012; Минева, 2011; Базелков, 2010, 2011, 2014 и др.). 

Според А. Божкова основните предпоставки и аргументи за потребностите, 

възможностите и ефективността на реализацията на теоретични и научно-приложни 

изследвания в областта на теорията, методиката и практиката на учебно-тренировъчната и 

спортно-състезателната дейност при студентите се свежда до: създаване на възможности 

за увеличаване броя на студентите, практикуващи системно колективни спортове през 

свободното време; формиране на знания, умения и навици за практикуване на избрания вид 

спорт във висшето училище; съвременна и качествена информация за усъвършенстване на 

организацията и повишаване ефективността на учебно-тренировъчния процес при студентите 

(вж. Божкова и кол., 2014, с. 8).  

Въз основа на извършения литературен обзор се очерта научен проблем (въпрос) на нашето 

изследване, който е свързан с адаптиране на системата за контрол и оценка на физическата 

годност на студентите, съобразно съвременните социални характеристики и реалности. 

Актуалността на изследването се налага от факта, че липсва системност и унифициране на 

показателите за количествена оценка на физическата годност на студентите. Ето защо е 

необходимо да се приеме и внедри в практиката унифицираната система „Еврофит“, разработена 
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от Европейския консултативен съвет по развитието на спорта и възприета в много страни-членки 

на на Европейския съюз. По този начин ще се улесни изготвянето на единни стандарти при 

оценяването на резултатите от обучението по учебната дисциплина „Физическо възпитание и 

спорт“ във висшите училища. 

Всичко това изведе хипотезата, че адаптирането на системата „Еврофит“ към общността 

студенти ще предостави възможност за обективна оценка на физическата им годност.   

Целта на настоящата научна разработка е създаване на система за контрол и оценка на 

физическата годност на студентите. 

За постигане на целта се решават следните задачи: 

1. Разработване теоретичните основи на изследвания проблем. 

2. Изследване динамиката на усъвършенстване на физическата годност на студентите. 

3. Разработване на система за контрол и оценка на физическата годност на студентите.  

Предмет на изследването е технологията на изграждане на система за контрол и оценка на 

физическата годност на студентите. 

Обект на изследването са индивидуалните и груповите показатели, характеризиращи 

основните компоненти на физическата годност на студентите. 

Контингент на изследването са 300 студенти: 147 мъже и 153 жени от Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, включени в 2 контролни групи и 8 

експериментални групи. Контролните групи работеха по програма за обща физическа 

подготовка, а експерименталните – по модифицирана методика с четири структурни компонента 

(фиг. № 1). 

За методологична основа на изследването използвахме системно-структурния подход, а за 

решаване на задачите и постигане на целта конструирахме комплексна методика, която включва 

следните компоненти: теоретичен анализ и синтез, социологически методи, сравнителен анализ, 

математико-статистически методи за обработка на емпиричния материал.  
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Фиг. 1 Интегриран модел за физическа подготовка 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА 

 

1.1. Физическа годност (дееспособност) 

Изграждането на навици и мотивация за занимания с двигателна дейност и физическа 

активност е в основата на здравословния начин на живот. 

Понятието „Физическа активност“, според доклад на Caspersen CJ, Powell KE, 

Christensen GM. (1985, 100:126-131), включва: „всяко движение на тялото, извършвано от 

скелетната мускулатура, което води до разход на енергия, превишаващ този в покой.“  

Същите автори свързват физическата годност (форма, фитнес, дееспособност) със 

способността да се осъществява успешно физическа активност, без излишно напрежение и в 

безопасни граници.  

Физическата годност може да бъде:  

 свързана с физическото развитие и здравето и тогава е физиологично състояние, 

което е съпроводено с нисък риск от заболявания, дължащи се на хипокинезия, необходима 

основа за участие в различни спортове, условие за енергично справяне със задачите на 

ежедневния живот и включва следните компоненти: кардио-респираторна издръжливост, 

мускулна сила и издръжливост, гъвкавост и телесен състав; 

 свързана с уменията – например: ловкост, баланс, координация, скорост, сила, време 

за реакция, които позволяват участие в спорт или друг тип физическа активност. Нарича се още 

резултативна или физическа (моторна) годност. 
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1.2. Съвременни схващания за физическата годност (дееспособност) 

Битовата, професионалната и спортната дейност изискват определено ниво на развитие на 

физическите качества. Известно е, че издържливостта, силата, бързината, ловкостта и 

гъвкавостта в много голяма степен определят ефективността на професионалната дейност на 

човека, неговото здраве, моторно дълголетие, висока устойчивост на организма към 

неблагоприятните въздействия на външната среда и професионални вредности. Физическата 

подготовка е свързана с подобряването на физическата дееспособност на базата на развитието на 

физическите качества. Разкриването на съдържанието на понятието физическа дееспособност е 

труден проблем. Според Л. Петкова и М. Квартирникова съществува многообразие на термините. 

То произтича не само от преводната литература, но и от вътрешната същност, определяща 

качествените особености на явленията и външна страна, отразяваща равнището на 

дееспособността (Петкова, Квартирникова, 1985).  

В руската литература понятието “физическа дееспособност” не се разглежда 

диференцирано. Л. Матвеев, Н. Пономарьов и много други говорят за физическа подготовка на 

подрастващи и възрастни поколения за трудова дейност като се конкретизира необходимостта 

от съхранение и повишаване дееспособността на организма като цяло (Матвеев, 1977; 

Пономарьов, 1983).  

В Йейлския университет в САЩ през 1958 година се създава проект, наречен 

“Разработване на критерии по физическа подготовка”. От този момент специалистите в областта 

на физическото възпитание и спорта приемат за основен термина “physical fitness” – физическа 

годност. През този период в САЩ се чувства остра нужда от надеждни методи за оценка на 

ефективността на програмите за специфична физическа годност, както и от по-добри средства за 

измерване на физическата подготовка на отделната личност. В тази връзка в 45 града на САЩ се 

изследват 20000 младежи и девойки, въз основа на което   д-р Едвин Флайшман от Американски 

институт за изследвания във Вашингтон разкрива структурата и начините за измерване на 

физическата годност. Проблемите в тази насока са толкова важни и с национално значение, 

поради което те застават в центъра на вниманието на Американската асоциация за здраве, 

физическо възпитание и отдих (Малчев, Йорданова и др.,1997). 

В “Тестове в спортната практика” Х. Бубе, Г. Фек, Х. Щюблер и Ф. Трогш значително по-

късно – 1966 година, използват понятието физическа работоспособност, като я разделят на обща 

и специална. Те отбелязват, че определянето на физическата работоспособност на децата, 

подрастващите и възрастните е важна съставна част от процеса на физическото им 

усъвършенстване (Бубе, Фек, Щюблер, Трогш, 1972). 

У нас основно се налага понятието физическа дееспособност. Ив. Попов, Ек. Христова и 

П. Боюклиев определят, че физическата дееспособност е съвкупност от физическите качества на 

човека, като преди всичко трябва да се има предвид количествената стойност на всяко отделно 

качество (Йорданова и др., 1997). 

Според К. Рачев физическата дееспособност дава представа за общата работоспособност 

на организма на човека въз основа на комплексно развитие на физическите качества и на 

необходимите за тяхното проявление двигателни умения и навици. Добрата физическа 

дееспособност е гаранция за добро здраве и повишена умствено-познавателна дейност 

(Рачев,1988). 

В последните години между многообразието от сродни понятия: физическа 

дееспособност, физическа годност и физическа кондиция се поставя знак за равенство.  

 

1.3. Обща характеристика на физическата годност 

Битовата, професионалната и спортната дейност изискват определено ниво на развитие на 

физическите качества. Колкото повече са развити, толкова по-голяма е работоспособността на 
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организма. Известно е, че издържливостта, силата, бързината, ловкостта и гъвкавостта в много 

голяма степен определят ефективността на професионалната дейност на човека, неговото здраве, 

моторно дълголетие, висока устойчивост на организма към неблагоприятните въздействия на 

външната среда и професионални вредности. На фона на повишена обща физическа годност се 

повлияват положително физическите качества и двигателните навици, необходими в бъдещата 

професионална дейност. 

Физическата годност се определя посредством диагностицирането на основните 

физически качества на човека: бързина, сила, издържливост, гъвкавост и ловкост. Тя има 

биологични, психични, интелектуални и социални компоненти. 

Под физически качества се разбира функционалните възможности на организма, които 

определят двигателните способности на човека. Степента на развитие на физическите качества 

може да бъде отчетена по физиологичен или феноменологичен път. В частност, с помощта на 

различни физиологически методи на изследване може да се открие степента на развитие на 

физическите качества на организма, на органите на клетъчно или молекулярно ниво. 

Феноменологическият път прогнозира оценка на някои вътрешни параметри на двигателните 

способности на човека, например големината на извършената механична работа, времето на 

пробягване на разстоянието, масата на повдигнатата тежест и др. 

 Бързината на човека е изключително важна и има широк спектър на проявление в 

бита, професионалната дейност, заниманията с физически упражнения и др. Проявява се в 

неговата способност да изпълнява движения за минимално кратък период от време. В основата 

на бързината на движение лежи способността на нервните центрове бързо да преминават от 

състояние на възбуждане към състояние на задържане и обратно.  

Различават се елементарни и комплексни форми на проявление на качеството. 

Елементарните форми на бързината се проявяват в единични движения, независими едни от 

други, а комплексните се проявяват в цялостните движения. Н. В. Зимкин и В. С. Фарфель 

определят три основни фактора на проявление на бързината: скорост на отделното движение при 

малко съпротивление; честота на движенията при малка амплитуда; латентно време на 

двигателна реакция. М. А. Годик и В. М. Зациорский характеризират четвърта специфична форма 

на бързината – способност към бързо начало на движенията (Зимкин, 1956; Фарфель, 1959; 

Годик, Зациорский, 1965). 

М. Малчев посочва шест групи фактори, определящи скоростните възможности на човека: 

 Генетични – включват структура на тялото, възраст, преобладаващ тип мускулни 

влакна (IIа или IIб); 

 Физиологични – развитие на двигателните нервни центрове, създаване на максимален 

аферентен поток от импулси до локомоторните звена, бързина на нервните процеси в 

централната нервна система; 

 Биохимични – количество на АТФ в мускулите, скоростта на разпад на АТФ, 

количество на КрФ; 

 Спортно-технически – техническо майсторство, моментно състояние на останалите 

физически качества; 

 Психологически – концентрация на вниманието, емоционално състояние, волева 

регулация, способност за саморегулиране на поведението; 

 Допълнителни – разгряване, външни фактори и др. (Йорданова, Малчев, 2001, 2003). 

Средствата за развиване на бързината са скоростните упражнения, които трябва да 

отговарят на определени организационно-методически указания. В зависимост от 

характеристиката им се разделят на: специфични състезателни упражнения (характерни за 

отделните спортове) и специално-подготвителни упражнения. Подвижните, спортните игри и 

щафетите също спадат към средствата за развиване на бързина (Белберов, 1977; Желязков, 2002). 
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Важно условие при изпълнение на скоростните упражнения е предварително много добро 

общо и локално разгряване. 

Основните методи за развиване на бързина са повторен, игрови и състезателен. 

 Силата е едно от основните двигателни качества, тъй като няма двигателно действие 

без проявление на сила. Според Цв. Желязков “силата е способност (двигателно качество) на 

човека да въздейства или противодейства на физическите обекти от външната среда, 

посредством мускулно напрежение (контракция) предадено чрез системата от лостове на 

своето тяло” (вж. Желязков, Дашева, 2002, с. 161). 

Възрастта 18-25 години се характеризира с нарастване на относителния дял на 

мускулатурата спрямо телесното тегло, увеличаване на “физиологичния напречник” и 

респективно на силата (вж. Иванов, 1994).  

Национално изследване върху възрастовото развитие на силата показва, че средните 

стойности на силата на ръката при мъжете на възраст 20-22 години са 48-50 кг, а при жените в 

същия възрастов диапазон – 29-30 кг. След 18-годишна възраст мъжете са приблизително два 

пъти по-силни от жените (Янев, Генов, 1982). 

В зависимост от многообразието на двигателното действие и взаимовръзката между маса, 

скорост и време различаваме: абсолютна (максимална) сила, динамична (взривна) сила, силова 

издръжливост, относителна сила. 

Изследвания върху студентки на възраст 20-22 години показват, че нетренираните жени 

имат с около 25% по-малка абсолютна сила и с около 24% по-малка относителна сила в сравнение 

с мъжете, нетрениращи в тази възраст (Маргаритов, 2003). 

В зависимост от начина на генериране на мускулна сила повечето автори класифицират 

мускулни съкращения като: концентрично (миометрично) усилие; ексцентрично (плиометрично) 

усилие; изометрично (статично) усилие; изокинетично (равномерно) усилие (Желязков, Дашева, 

2002; Малчев, 2001; Хаджиев, 1970; Рачев, 1989). 

Основно средство за развиване на качеството сила са физическите упражнения, при които 

се развива мускулно напрежение – силови упражнения. В спортно-методическата литература 

най-често са обособени в две групи: упражнения с външно съпротивление (щанги, ластици, 

условия на средата и др.) и собствено-силови упражнения (преодоляване на собствено тегло в 

процеса на двигателната дейност). 

По-специфичната класификация, предложена от съвременните специалисти, ги подрежда 

в четири групи: специфични силови упражнения – “състезателни” (за специална сила); 

специално-подготвителни; силови упражнения (за силова подготовка); спомагателни силови 

упражнения (за локално въздействие и стимулиране на определени мускули) (Хаджиев, 1979). 

Най-разпространеният метод за развиване на сила в младежката възраст според 

специалистите е повторният метод. Той се прилага по три принципно различни начина: метод на 

максималните усилия, метод на повторните усилия, метод на динамичните усилия, изокинетичен 

метод (Маргаритов, 2002, 2003). 

 Издържливостта е способност на организма да извършва продължителна работа без 

да се снижава нейната ефективност. ”Издържливост означава способността да се поддържа 

дадено количествено определено мускулно натоварване, за период от време, характерно за 

съответния спорт. Зависи от интензивността и времетраенето на приложение на силата” 

(Kurt Tittel, Heinz Wutscherk, 2002, с.57). 

Формите на проявление на издържливостта са многообразни. Различават се обща и 

специална. Общата издържливост се определя като способност на човека да изпълнява 

продължително време физическа дейност, която натоварва основните функционални системи и 

оказва положително въздействие върху неговата спортна или друга специализация. 
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В основата на общата издържливост са аеробните възможности на индивида. Те създават 

необходимата база за усъвършенстване на специфична работоспособност (Бачев, 2000, 

Желязков, Дашева, 2002). 

Според интензивността, времетраенето на усилието и вида на енергоосигуряването М. 

Бъчваров определя като втора форма на издържливост т.нар. темпова издържливост. Според него 

това е „способност да се работи продължително и икономично в границите на т.н. аеробно-

анаеробен режим, т.е. около сърдечна честота 170+10 уд./мин. или равнище на лактата около 

6 мМол/л”. Тя е база на специалната издържливост, защото развива ефикасно сърдечно-съдовата, 

кръвната и дихателната система и в същото време подготвя мускулатурата за по-интензивна 

работа (Бъчваров, 2005, с. 179). 

„Специфичната издържливост може да бъде определена като високоефективна 

специфична работоспособност в рамките на конкретна двигателна дейност” (Желязков, 

Дашева, 2002, с. 216). 

Според критерия, по който се оценява, специалната издържливост включва различни по 

вид компоненти и в много спортове се определя като: скоростна издържливост; силова 

издържливост; скоростно-силова издържливост; скокова издържливост. 

Възможностите за развиване на качеството издържливост на студентите са много големи. 

П. Бонов посочва, че най-добри резултати в издържливостта могат да се постигнат във възрастта 

25-27 години (Бонов, Антонов, 1978). 

И. Иванов отбелязва, че нивото на издържливостта на новопостъпилите младежи във ВУ, 

както и по време на следването, е ниско (Иванов, 1994). 

Издържливостта е частен случай на работоспособността, а тя е широко понятие и определя 

възможностите на човека за работа изобщо, включително и способността му за реализиране на 

максимален за неговите възможности обем. При продължително физическо натоварване рано 

или късно настъпва временно понижаване на работоспособността и настъпва умора. Колкото по-

рано настъпва, толкова нивото на издържливост е по-ниско. Външното проявление на умората 

се определя по напрегнатата мимическа мускулатура, изпотяване, побледняване на кожата, 

учестено дишане. Вътрешните признаци са учестен пулс, повишено кръвно налягане и т.н. 

(Бъчваров, 2003). 

Различава се локална и обща умора. Първата е свързана с работата на отделните мускулни 

групи. Често локална умора се среща в производствените операции и еднообразни действия. В 

спортната и двигателната дейности, в които участват всички мускулни групи или по-голяма част 

от тях се наблюдава обща умора. При изчерпване на енергийните резерви на организма настъпва 

умора. Факторите на умората са: обем на извършена работа, интензивност на натоварването, 

терморегулационни смущения, нарушения в доставката на енергия, нарушения в хомеостазата, 

психическа умора. 

Според учени „Умората физиологично се дефинира като невъзможност да се поддържа 

производствената мощност” (Aric A. Newsholte, Eva Blomstrand, Neli McAndrew, Mark Parry-

Billings, 2002, с. 423). Същите автори смятат, че има пет главни метаболитни причини за 

настъпване на умората при физическо натоварване – първите две се отнасят пряко до мускулите, 

а останалите включват и мозъка. Когато организмът постепенно се адаптира към преодоляване 

на умората по време на занимания, може да се каже, че тя е явление, градивно за организма. 

Средствата, с които се развива издържливостта на студентите са: физически упражнения 

за развиване на общата издържливост (упражнения с умерена интензивност от спортните 

дисциплини на профилното обучение) и физически упражнения за развиване на специална 

издържливост (специални упражнения за скоростна издържливост, силова издържливост, 

скоростно-силова издържливост от видовете спорт), а най-често използваните методи за 
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развиване на аеробните и анаеробните възможности са популярните методи за натоварване – 

равтомерен, повторен, променлив, интервален, комбиниран (Белберов, 1977). 

 Гъвкавост. Най-често в специализираната  литература доминира схващането, че 

„гъвкавостта се определя от способността на човека да изпълнява движения с по-голяма 

амплитуда в отделните стави на човешкото тяло при сгъване, разгъване, отвеждане, 

привеждане или въртене на части от тялото в дадено ставно съчленение.” (Зациорский, 1970; 

Бъчваров, 2003, с. 38). 

В теорията и практиката на физическото възпитание и спортната тренировка се използват 

понятията: 

 Обща гъвкавост – позволяваща изпълнение на разнообразни движения с голяма 

амплитуда; 

 Специална гъвкавост – характеризираща пределната подвижност в отделните стави, 

специфична за избран вид спорт; 

 Анатомична или системна гъвкавост – дава ориентировъчна картина на възможните 

движения в една или друга става; 

 Пространствена гъвкавост – включва способността на тялото да се разтяга 

максимално далече в различни посоки; 

 Активна гъвкавост – проявява се посредством собствени мускулни усилия; 

 Пасивна гъвкавост – проявява се под влияние на външни сили (тежести, уреди, 

партньор и др.). 

Според Н. Хаджиев гъвкавостта може още да се определи  като динамична и статична. 

Първата се проявява в динамични условия и зависи от еластичните свойства на ставните връзки. 

Втората наблюдаваме в статичен режим на работа и се влияе от силата на съответните мускулни 

групи (Хаджиев, 1979). 

Средните стойности от национално изследване на гъвкавостта показва, че между 15- и 24-

годишна възраст качеството не проявява динамика, а след 25-та година започва да намалява 

еластичността на ставните връзки и подвижността в тях. Жените на възраст 20-22 години са по-

гъвкави – 7,5 см в сравнение с мъжете – 6,5 см в същия възрастов период (Янев, Генов, 1982). 

Широката амплитуда на движението в най-голяма степен е свързана с морфо-

функционалните свойства на опорно-двигателния апарат, централната нервна система, 

емоционалното състояние, както и външните фактори – температура, денонощна периодика на 

работа, отдих и др. Влияние оказват и охлаждането, умората, продължителното обездвижване, 

храненето, разгряването, травмите, музиката и други външни дразнители. 

Гъвкавостта е един от основните фактори за овладяване на техниката на физическите 

упражнения. При добро състояние на това качество с голяма лекота и икономичност се 

изпълняват отделните движения. 

Най-използваните средства за развиване на качеството гъвкавост са гимнастическите 

упражнения. По характер на въздействието са активни и пасивни. Активните могат да бъдат 

различни махове, кръгове, наклони, извивки, пружиниращи сгъвания и разгъвания с постоянно 

увеличаваща се амплитуда, с и без допълнителни тежести. Пасивните се изпълняват с помощта 

на партньор, гимнастическа стена, от различни изходни положения, чрез натискане или 

преодоляване на външно съпротивление до лека и поносима болка. Разтягане на мускулите в 

различни пози може да се постигне и със стречинг упражнения. При работа за гъвкавост е 

необходимо съобразяване със следните организационно-методически указания: ръководно 

начало при упражненията за гъвкавост е тяхното многократно повторение, с прогресивно 

увеличаваща се амплитудата. Упражненията за гъвкавост се прилагат след много добро общо и 

локално разгряване на организма. След изчерпване на активната гъвкавост се преминава към 

пасивна. Мястото на упражненията за гъвкавост в отделното занимание, както и в дневния 
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режим, не е строго фиксирано, а дозировката и характера на упражненията са 

индивидуализирани. Упражненията за гъвкавост оказват благоприятно въздействие при 

изграждане на другите двигателни качества, поради което те са универсално тренировъчно 

средство във всички етапи на подготовка (Игнатова, 2001). За развиване на качеството гъвкавост 

най-ефективен е повторния метод. 

 Ловкостта е „способност на индивида да  съгласува отделните движения и 

действия по време, пространство и усилие, адекватно на двигателната задача“ (Желязков, 

Дашева, 2002, с. 277) 

Ловкостта се изявява се в специфична форма при отделните видове спорт. Бързината, 

точността и икономичността да се овладяват и изпълняват сложни в координационно отношение 

двигателни действия са конкретните измерители на ловкостта. 

Факторите, които определят качеството, са: морфологични (възраст, структура на тялото), 

физиологични (подвижност и динамичност на нервните процеси в кората на главния мозък), 

психологични (пълнота на възприятията, бързина и точност на сложните реакции, антиципация), 

спортно-технически и допълнителни (необходимо ниво на развитие на основните двигателни 

качества). 

Ловкостта е общо качество за всички видове спортна подготовка и професионална дейност. 

Спецификата ѝ предполага специален подбор на средствата, произтичащи от характерните 

особености на бъдещата дейност на обучаваните. Такива са специалните физически упражнения 

(по вид спорт), които по динамика на нервно-мускулното усилие и по структура са близки или 

типични за вида спорт. 

Упражненията, носещи информация за това качество, изискват бързо реагиране на 

внезапно променящи се ситуации и двигателни действия с координационна сложност (Бачев, 

2000). 

В тренировката за развитие на ловкостта се използват следните методи: интервално-

променлив при честа смяна на обстановката, повторен – с активна почивка до пълно 

възстановяване, кръгова тренировка – за обогатяване на занимаващите се с нови разнообразни 

двигателни умения и навици. Ловкостта е качество, което се изгражда дълго време. 

 

1.4. Въведение в теорията на системите. Поява и развитие на системите 

Науката за системите изучава устройството и организацията на комплексните системи в 

природата, науката, обществото. Самата система е обединена от части в едно цяло за постигане 

на някаква цел. Съществуват живи и неживи системи (социални, биологични, природни, научни, 

образователни и др.).  

В исторически план понятието система възниква още по времето на Платон, Аристотел, 

Декарт, т.е. преди повече от 2000 години. Древните учени разглеждат процеси и представи за 

света като съставени от отделни системи.  

С развитието на астрономията, физиката, механиката през Средновековието понятието 

система придобива по-широко значение. В края на Ренесанса различни философски теории за 

структурата на познанието (Е. Кант, Ф. Хегел, Ф. Бейкън и др.) извеждат системния анализ до 

нивото на методологическата наука.  

През периода на развитието на естествознанието (XIX–XX век) учени в областта на 

биологията, астрономията, кибернетиката допринасят за развитието на общата системна 

концепция, като теориите им се основават на прилагането на модели, които, от своя страна, 

формулират основните системообразуващи принципи.  

Разглеждайки теоретичните разработки на редица автори (Л. Берталанфи, А. Хол, Р. 

Фейджин, П. Анохин, Т. Колев, Х. Тужаров и др.), Ч. Сотиров обобщава, че „най-общо под 

понятието „система“ трябва да разбираме множество от елементи, намиращи се в 
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отношения или връзки един с друг, които образуват цялостност или органическо единство“ 

(Сотиров, Люцканова, 2014, с. 20). 

 

1.5. Класификация на системите 

В зависимост от подхода и анализа съществуват различни класификации на системите. 

Според П. Канев системите биват прости (механични) и сложни (органични) (Канев, 2015). 

Простите системи са с ограничен брой елементи и подсистеми. Сложните имат множество 

подсистеми. Към тях спадат екосистемите, културните, социалните, икономическите системи и 

др. Тъй като включват в себе си много подсистеми и органи, те винаги се стремят към 

устойчивост. 

От друга страна, системите могат да се разглеждат като отворени и затворени. На 

отворената могат да въздействат външни фактори, а затворената не се повлиява от такива.  

Основни принципи при функционирането на системите са холизъм (всеобхватност) и 

синергетика (съвместна дейност между отделни групи). 

Функциите на дадена система са насочени за изпълнение на целта, за която е предназначена 

и създадена системата. Успешното изпълнение на функциите на всяка система са гарант за 

нейната дейност (Сотиров, Люцканова, 2014). 

От изложените в текста дефиниция и класификация на понятието система, можем да 

направим извода, че разглежданата от нас система за контрол и оценка на физическата годност 

на студентите е от отворен тип и с динамична структура. 

Елементите в системата са в динамично взаимодействие, което определя нейния подчертан 

функционален характер.  

 

1.6. Преглед на системите за контрол и оценка на физическата годност в България 

Значимостта на физическата годност е разбираема от факта, че всички развити страни имат 

национални системи за нейната диагностика и оценка. За страните членки на ЕС е въведена 

унифицираната система „Еврофит“ 

У нас през последните години се смениха различни системи за контрол и оценка на 

физическата годност, която се обективизира, анализира, контролира и управлява по съответни 

двигателни критерии. С тяхна помощ се дава количествен и качествен израз на степента на 

нейното развитие и се характеризира т.нар. „сегашно състояние” на трудовите резерви. 

Първото широкомащабно изследване в България се провежда през 1960 г. и обхваща 40000 

души. Десет години по-късно е направено още по-голямо с контингент 73000 души и обхваща 

диапазон от раждането до 60-годишна възраст (Янев, Б., Генов, 1982). 

Физическото развитие и физическата дееспособност на студентите за първи път са обект 

на наблюдение през 1970 г., когато Държавният комитет за наука, технически прогрес и висше 

образование при Съвета за висше образование започва да води статистика за „Показатели и 

нормативи за физическа дееспособност на студентите от НРБ“. Изследвани са 8985 студенти от 

първи и втори курс от висшите училища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Свищов, Велико 

Търново и Габрово. Физическата им годност е оценявана посредством четири теста: 60 метра 

гладко бягане, скок на височина от място, тласкане на гюлле и бягане – 300 метра за жени и 600 

метра за мъже. (Пляков, 2017). 

През 1971 г. във висшите училища в България се въвежда изпит и семестриална оценка по 

физическо възпитание на базата на следните нормативи: 60 метра гладко бягане, скок дължина 

от място, повдигане на трупа от тилен лег до седеж за жени и набиране от вис за мъже, тласкане 

на гюлле, бягане 300 метра за жени и 600 метра за мъже. Оценката е по 20-бална таблица. През 

1984 г. авторски колектив (Ст. Станев и др.) изготвят и нормативна база и система за оценка на 

физическата годност.  
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Репрезентативно национално изследване в България е проведено през 1980-82 г. 

Изследваните лица са 39858, като показателите за физическо развитие са 35, а за физическа 

дееспособност са 18 (Слънчев, Янев и др., 1992). 

През 1983 г. под ръководството на М. Малчев се провежда широкомащабно изследване на 

физическото развитие, дееспособност и спортно-техническа годност на учащите се, завършващи 

средно образование в Шуменски окръг. В тестовата батерия са включени общо 28 теста, от които 

4 за физическо развитие (ръст, тегло, гръдна обиколка и жизнена вместимост), 16 за физическа 

дееспособност (ръчна динамометрия, сила на мускулите сгъвачи на лява и дясна ръка, сила на 

мускулите на трупа – станова динамометрия, повдигане на краката от тилен лег, сгъване и 

разгъване на ръцете в опора, дълбоки клякания, дълъг скок от място, вертикален отскок с два 

крака, хвърляне на медицинска топка 3 кг над глава и от гърди, тепинг тест, почукване с един 

крак за 20 сек., бягане совалка 300 метра за жени и 600 метра за мъже и гъвкавост) и 7 теста за 

спортно-техническа подготвеност (Малчев, 1983). 

С постановление № 3 на Министерския съвет от 25 февруари 1983 г. се утвърждават 

основни изисквания, принципи и организация за внедряване на националния физкултурен 

комплекс „Родина“. Той обхваща населението на България от 6-годишна възраст и има за цел да 

се съдейства за: укрепване на здравето, повишаване на физическата дееспособност, трудовата 

активност и творческото дълголетие на народа; въвличане на населението от всички възрасти в 

системни занимания с физически упражнения, спорт, игри и туризъм и внедряване на 

физическата култура в бита на българския народ; подготовка на младото поколение за защита на 

родината; възпитание на морално-волеви и нравствени качества, приложни умения и навици; 

осигуряване на връзката между масовата физическа култура, масовия спорт и високото спортно 

майсторство (https://www.ciela.net). 

Със съдействието на студентското физкултурно дружество „Академик“ през 1987-88 г. се 

изследва физическата годност на 520 студенти от първи и втори курс от ВИАС и ВИИ. Тестовете 

са: 60 метра гладко бягане, скок дължина от място, повдигане на трупа от тилен лег до седеж за 

жени и набиране от вис за мъже, тласкане на гюлле, бягане 800 метра за жени и 1500 метра за 

мъже.  

Разнообразието от различни тестове, с които може да се диагностицира нивото на развитие 

на всяко двигателно качество, дава възможност в различни държави в света да се прилагат 

методи, тестове и системи за оценка на физическата годност на населението. В това, само по себе 

си няма нищо лошо, ако не е необходимо да се сравнява степента на развитие на двигателните 

качества на хората от различни страни. Поради това, в Съвета на Европа, възниква идея да се 

създаде за страните членки единна система за контрол и оценка на физическата дееспособност 

на учащите се. През 1978 г. е подписано споразумение, относно формулиране на целите и 

концепция за тестиране. През 1986 г. завършва експериментирането на тестовата батерия, 

изготвени са предписания, създава се съвет „Еврофит“, със задачи: да координира тестирането 

на физическото състояние на учащите се в страните от Европа; да оценява и сравнява резултатите 

им, да разработва и усъвършенства както тестовата батерия, така и методиката за оценяване на 

резултатите от тестирането. Тестовата батерия „Еврофит“ е унифицирана система за изследване 

на физическата годност, прилагана в много европейски страни. 

След 2000 г. в няколко висши училища започва да се експериментира програма за контрол 

и оценка на физическата годност, съобразно кредитно-образователната система, студентската 

мобилност и европейските стандарти.  

В специализираната литература са подложени на широка дискусия надеждността и 

актуалността на прилаганите тестови модели. В тази връзка С. Пляков отбелязва, че „за да се 

изгради работеща методологическа парадигма с високи нива на стандартност и надеждност, 

приложима в сферата на физическото възпитание и спорта, като основа трябва да се 
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систематизират данните от съществуващите вече емпирични изследвания у нас, като се 

съпоставят с новите тенденции, задаващи стандартите за физическа годност чрез прилагане 

на тестовата батерия „Еврофит“ (Пляков, С., 2017). 
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ГЛАВА ВТОРА 

 

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

2.1. Характеристика на компонентите на системата за контрол и оценка на 

физическата годност на студентите 

За да направим анализ на дадена система е целесъобразно да разгледаме отделните й 

компоненти и техните вътрешни и външни връзки, които имат отношение за функционирането 

й. 

За диагностика на физическата годност, обект на настоящата разработка, използваме 

унифицираната методика „Еврофит“, която е разработена от Европейския консултативен съвет 

по развитието на спорта. Чрез нея се тестират следните физически (двигателни) качества: обща 

издържливост, сила и силова издържливост, бързина, гъвкавост и равновеснa устойчивост. В 

частта гъвкавост видоизменихме теста с наклон в дълбочина от стоеж. Според нас и двата начина 

за диагностика на това качество дават една и съща информация за гъвкавостта на гръбначния 

стълб и тазобедрените стави. По този начин установихме състоянието и динамиката на 

двигателната годност на студентите и ефекта от приложените модели за физическа подготовка 

по аеробика, бойни изкуства, волейбол и плуване и изготвихме нормативна таблица по метода 

на сигмалните отклонения.  

На фиг. № 2 представяме схематично структурата на системата за контрол и оценка на 

физическата годност, със съответните компоненти и връзките между тях. 

 
 

Фиг. №.2. Структурно-функционална схема на система за контрол и оценка на физическа 

годност 
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2.2. Тестове за измерване на физическата годност по Еврофит 

В българската образователна система се прилагат различни педагогически парадигми, 

свързани с физическото възпитание и спорта, отчитайки резултатите от обучението чрез 

тестиране в началото и в края на програмите. В момента в повечето висши училища се използва 

като база тестовата система „Еврофит“ (табл.1). 

Тестове за физическа годност 

Таблица №1 

Тестирано качество Отчитана характеристика Съдържание на теста 

1. Обща издържливост Кардио-респираторна 

издържливост 

Совалково бягане с постепенно нарастваща 

скорост 

2. Максимална сила Статична сила 

Взривна сила 

Ръчна динамометрия 

Скок дължина от място 

3. Силова издържливост Силова издържливост на трупа Повдигане на трупа от тилен лег 

4. Скоростни качества Бързина на бягане 

Бързина на движение на ръцете 

Бягане 10Х5 метра 

Честота на почукване 

5. Гъвкавост  Подвижност на гръбначния стълб Наклон в дълбочина 

6. Равновесие  Равновесие на тялото Балансиране върху опора на един крак 

 

При провеждане на тестирането е необходимо да се спазват някои общи правила:  

 Всеки тест от батерията се провежда по определена методика, с която предварително 

трябва да се запознаят тестираните; 

 Всеки тест се изпълнява по спортен екип; 

 Последователността на изпълнение на тестовете е задължителна; 

 Не се разрешава на изследваните предварителни опити, освен ако това не е 

упоменато; 

 Не се разрешават разгряващи упражнения преди тестирането;  

 Ако в един ден се извършва тестирането, двигателните тестове се провеждат първи, 

след тях кардиореспираторните. 

Последователността на изпълнение на тестовете от батерията „Еврофит“ е следната: 

 Фламинго; 

 Почукване с ръка два диска; 

 Наклон в дълбочина; 

 Дълъг скок; 

 Ръчна динамометрия; 

 Повдигане на трупа от тилен лег до седеж; 

 Совалка 10Х5; 

 Совалка с постепенно нарастваща скорост. 

 

2.3. Описание на тестовете 

Тест № 1. Балансиране върху опора на един крак (Фламинго). (фиг. 3) Този тест е 

предназначен за измерване на статичното равновесие. Изпълнява се върху равна площадка, на 

която има  поставка с размери: дължина 50 см, широчина 30 см и височина 4 см. Две опори (15 

см дълги и 2 см широки) осигуряват на теста добра устойчивост. Същността на теста е 

балансиране на удобния крак върху описаната по-горе поставка. Другият крак се сгъва в 

коляното и се повдига към седалището с помощта на едноименната ръка. Свободната ръка 

тестираният обляга върху изпитващия, за да се почувства стабилен и може да започне 

изпълнението на теста. Студентът трябва да балансира в това положение в продължение на една 

минута. Ако равновесието се изгуби той отново заема изходно положение и продължава теста. 

Повторните изпълнения се правят дотогава, докато сумарната продължителност на 
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балансирането достигне една минута. На всеки изследван се разрешава по един пробен опит,за 

да се убедим, че правилно е разбрал как трябва да се изпълни тестът. Хронометърът се включва 

след като тестуваният заеме изходно положение върху дъската и се спира когато изгуби 

равновесие и докосне пода с крак или друга част от тялото. 

 
Фиг. 3 Фламинго 

 

Резултати от теста. Отчита се броя на стъпванията със свободния крак или друга част 

от тялото върху пода.  

 

Тест № 2. Честота на почукване (фиг. 4).  

 
Фиг. 4 Честота на почукване 

 

Тестът е предназначен за измерване на скоростта на движение на крайниците и по неговите 

резултати се оценява проявлението на скоростните способности. Върху маса, чиято височина 

може да се изменя, се поставят симетрично два гумени диска с диаметър 20 см. Разстоянието 

между дисковете е 60 см, а между тях се поставя хоризонтална опорна площадка с размери 10Х20 

см. Съдържанието на теста се заключава в последователното докосване на двата диска с дланта 

на удобната ръка (за десноръките – дясна, за леворъките – лява). Изследваният студент застава 

пред масата в разкрачен на широчината на раменете стоеж, поставяйки неудобната ръка върху 
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опорната площадка. Слага удобната ръка върху противоположния диск. Трябва да се премества 

работещата ръка от диск на диск, така че при движението да минава над опорната. Задачата се 

изпълнява с максимална скорост, задължително всеки път да се докосват двата диска. Разрешава 

се пробен опит, за да се установи с коя ръка ще се изпълнява тестът. Измерването се извършва с 

хронометър, който се включва след команда „Внимание, старт!“ И се спира когато тестираният 

направи 25 цикъла или 50 докосвания на двата диска. Разрешават се два опита и се взема предвид 

по-доброто постижение. 

Резултати от теста. Времето от опита се измерва в секунди с точност до 0,1 сек за 25 

цикъла.  

 

Тест № 3. Дълбочина на наклона (фиг. 5).  

 

 
Фиг. 5 Дълбочина на наклона 

 

Този тест е предназначен за измерване на подвижността на гръбначния стълб и 

тазобедрените стави. Изпълнява се на гимнастическа пейка. За целта се използва оразмерена 

летвичка през 1 см от –30 до +30 см. Тестираният заема надлъжен стоеж върху гимнастическата 

пейка, която трябва да е добре стабилизирана. Следва изпълнение на максимално дълбок наклон 

напред и задържане, ръцете са обтегнати надолу пред летвичката. Тя е в положение, при което 

нулата е на нивото на опората, върху която е стъпил изследваният. Отрицателните стойности са 

над опората, а положителните под опората. При наклон петите са допрени, а краката обтегнати в 

колената. Отчита се стойността, достигната с върха на пръстите на двете ръце при наклона.  

Резултати от теста. Резултатът се определя от положението на пръстите, които са 

докоснали летвичката. Тестираният трябва да остане в крайна позиция най-малко 2 сек., за да се 

фиксира правилно резултата, връща се в изходно положение и повтаря отново теста. Отчита се 

най-голямото разстояние от края на пейката до линийката. 

 

Тест № 4. Скок на дължина от място (фиг. 6). Тестът дава информация за взривната 

сила на мускулите на долните крайници и за координацията на движенията. Изпълнява се на 

равна площадка със земна, асфалтова или друга удобна настилка. Начертава се линия за 

отскачане. Не се допуска изпълнение в трап. Изследваният заема изходно положение стоеж, 

краката са разтворени на широчина на раменете и пръстите са зад стартовата линия. Разрешава 

се предварително засилване с махове на ръцете и пружиниране в коленните и тазобедрените 
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стави. Не се разрешава предварителен подскок. Тестът се изпълнява два пъти и се зачита по-

добрия резултат. 

 
Фиг. 6 Скок на дължина от място 

 

Резултати от теста – измерва се разстоянието от най-близкия до старртовата линия 

белег, оставен при приземяването от петата или друга част на тялото, перпендикулярно към 

линията на отскачането. Измерва се в сантиметри с точност до един сантиметър. 

 

Тест № 5. Сила на ръката. Предназначен е за измерване на максималната сила на 

мускулите сгъвачи на пръстите. Измерва се с ръчен динамометър по широко известна процедура. 

Резултати от теста – измерва се в кг с точност до 1 кг на по-добрия от двата опита. 

Тест № 6. Повдигане на трупа от тилен лег и връщане в изходно положение. (фиг. 7) 

 
Фиг. 7 Повдигане на трупа от тилен лег и връщане в изходно положение 

 

Предназначен за измерване на силата на мускулите на трупа. В продължение на 30 секунди 

трябва да се направят максимален брой повторения. Тестът може да се изпълнява по двойки: 
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тестираният заема изходно положение тилен лег, ръце зад тила, сгъва коленните стави 90 

градуса, а партньорът му притиска стъпалата върху постелката. От това изходно положение 

повдига трупа така, че лактите да докоснат коленете и се връща обратно. Изпълнението започва 

след команда „Внимание, почни!“. Целта е движенията да се изпълняват максимално бързо. 

Тестът се изпълнява само веднъж. 

Резултати от теста – отчита се броят на пълните цикли за 30 секунди. 

Тест № 7. Совалково бягане 10Х5 метра. (фиг. 8) 

 
Фиг. 8 Совалково бягане 10Х5 метра 

 

С този тест се оценяват скоростните способности. На чист и нехлъзгав терен се поставят 

ограничителни стойки на разстояние 5 метра, начертават се две успоредни линии с дължина 1,5 

– 2 м и се ограничават с конуси или стойки. Тестираният застава зад едната ограничителна линия, 

като едното стъпало се поставя на линията, а другото в удобно положение. След сигнал бяга 

колкото може по-бързо към противоположната ограничителна линия, престъпва я, обръща се и 

бяга към линията на старта. Когато я достигне, по същия начин я престъпва и след обръщане 

продължава в обратна посока. В тази последователност трябва да изпълни пет цикъла „нататък 

и обратно“. Тестът се изпълнява само един път. За край на теста се смята моментът, в който при 

завършване на петия цикъл тестираният пресече с единия крак ограничителната линия. 

Резултати от теста – измерва се времето за изпълнение на пет цикъла в секунди. 

 

Тест № 8. Совалково бягане (фиг. 9).  
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Фиг. 9 . Совалково бягане 

 

Тестът дава информация за оценка на общата (кардио-респираторна) издържливост. 

Провежда се на широка площадка, така че да може да се тестират по-голям брой студенти. 

Изпълнява се с много бързо ходене или бавно бягане и завършва с бягане със скорост, която може 

да издържи тестираният. Тестирането се извършва на 20-метрова дистанция, по която се 

изпълнява совалковото бягане. Скоростта на ходене, а след това на бягане, се задава със звукови 

сигнали, записани на касетофон, и всяка следваща минута прогресивно нараства. Скоростта на 

придвижването трябва да бъде такава, че след преодоляване на поредната 20-метрова отсечка, 

стъпвайки на линията, трябва да се чуе звуковият сигнал. Точност в рамките на 1-2 метра е 

допустима, поради което, ако ограничителната линия се настъпи по-рано, малко се намалява 

скоростта. Ако сигналът изпревари обръщането в обратна посока, на следващата отсечка 

скоростта трябва да се увеличи. Броят на пробяганите от студента 20-метрови отсечки до 

момента когато той не може вече да бяга със зададената скорост определят неговата 

издържливост. 

Резултат от теста – броят на преодолените 20-метрови отсечки със зададена скорост. 

 

 

2.4. Анализ на динамиката на физическата годност на студентите 

Показателите, които характеризират физическата годност на студентите са групирани във 

вариационна таблица № 2 (жени) и вариационна таблица № 3 (мъже). В числител са изложени 

статистическите стойности от измерването в началото, а в знаменател – в края на изследването.  

В експерименталните групи се наблюдава значителен прираст по отношение на качествата 

гъвкавост, равновесна устойчивост, силова издържливост на трупа и обща издържливост. По-

голямата част от изследваните показатели се подкрепят от достатъчна гаранционна вероятност 

Pt>95. Това отдаваме на въздействието и спецификата на спортовете, заложени в експеримента. 
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Показатели, характеризиращи физическата годност и значимост на прирастите на 

студентките 

Таблица № 2 

Тест 
КГ ЕГ – аеробика 

ЕГ – бойни 

изкуства 
ЕГ – волейбол ЕГ – плуване 

AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% 

1. Скок дължина 
156.2 11.8 

56.7 
151.1 16.8 

99.9 
157.5 17.4 

99.6 
150 15.4 

99.9 
156.8 15.4 

99.6 
159.2 13.8 165.5 15.5 162.2 14.3 163.8 12.3 163.5 11.7 

2. Сила на ръката 
32.4 23.3 

79.2 
26 26.8 

99.9 
27.6 21.2 

97.4 
27.4 24 

99.5 
30.1 18.6 

67.1 
31.3 18.2 27.7 25.5 28.3 19.1 29.9 23 30.4 18.7 

3. Повдигане на 

трупа 

17.1 33.8 
99.9 

18.9 22.8 
99.9 

19.5 24.5 
99.9 

16.5 23.4 
99.9 

19.5 33.5 
92.8 

20.2 24.9 23.3 20.2 22.1 19 19.5 20.3 20.8 26 

4. Дълбочина на 

наклона 

7.8 24.5 
15.6 

6.5 24.8 
99.9 

12 54 
82.3 

6.6 19 
99.9 

10.8 52.5 
95.1 

7.6 32.2 13.4 18.9 12.3 50.8 9.3 18.9 11.8 48.2 

5. Честота на 

почукване 

11.2 28.4 
99.7 

12.1 12.3 
99.9 

10.1 13.6 
99.6 

11.8 13.1 
99.9 

10.2 16.6 
99.8 

10.5 14.1 11 16.9 9.7 11.6 10.7 11.3 9.7 16.8 

6. Совалка 10Х5 
22.8 14.1 

87.5 
24.6 6 

99.9 
23.6 11.5 

56.7 
26.4 9.8 

99.9 
23.1 9.5 

99.9 
22.4 13.3 22.7 6.8 23 11.8 24.4 8.8 22.1 7.9 

7. Фламинго 
3.7 102 

99.9 
4.7 79 

99.9 
2.5 115 

98.9 
4.9 68 

99.8 
4.4 94.2 

99.9 
2.3 108 2.1 151 1.8 131 3.5 85.3 2.5 120 

8. Совалка 
22.3 38.5 

99.9 
24.7 59.3 

99.9 
23 36.7 

99.9 
19 44.1 

99.9 
23 49.3 

99.9 
27.3 39.3 35.1 42.7 27.2 32.5 22 39.1 26.1 44 

 

 

 

Показатели, характеризиращи физическата годност и значимост на прирастите на 

студентите 

Таблица № 3 

Тест 
КГ ЕГ – аеробика 

ЕГ – бойни 

изкуства 
ЕГ – волейбол ЕГ – плуване 

AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% AV V% Pt% 

1. Скок дължина 
219,7 10,7 

99 
231,5 5,4 

99.6 
223,8 6,9 

99.7 
227,8 11,3 

99.9 
227 9,9 

62,1 
226,1 10,3 235,1 5,9 229 6,4 235,2 10,8 228,2 10,9 

2. Сила на ръката 
55,2 12,8 

89,5 
48,6 14,5 

97 
49,7 13,8 

99,5 
51,7 18 

99.9 
46,9 21,8 

67.1 
54,3 11,6 49,9 12,5 51,3 12,2 54 16,1 47,3 18.1 

3. Повдигане на 

трупа 

24,1 19,1 
97,9 

28,9 10,5 
99.8 

26,6 13,8 
99.9 

25,6 14,8 
99.9 

25,5 18,1 
99.8 

25,5 18,4 30,7 9 29 11,1 27,7 13,2 27 17 

4. Дълбочина на 

наклона 

5 35,8 
97,9 

1,3 29 
99.9 

0,5 23,8 
99,9 

0,5 37,8 
99.9 

4,1 35,2 
99,9 

6 34,1 4,7 24,5 3,7 21,8 3,4 32 7,3 32,9 

5. Честота на 

почукване 

9,6 21,6 
7,9 

10,6 15,6 
99.1 

10.6 16,9 
99.6 

10,2 12,3 
99.9 

10.4 16.7 
99.9 

9,6 10,4 10,2 13,5 9.9 13,5 9,7 9,3 9.3 13,6 

6. Совалка 10Х5 
21,1 7,7 

62,1 
21 13,5 

99.9 
22 7,3 

99,9 
19,9 6,6 

99.9 
20,4 7,7 

99.9 
20,9 8 20 6.7 20,3 7,3 19,1 7,1 19,5 7.8 

7. Фламинго 
6,1 66,2 

99.1 
4.4 87,9 

98.9 
3,7 83 

99.9 
4.4 78 

30,7 
4.7 63,2 

99.9 
4,9 70,8 3.1 117,2 1,7 108 4,1 139 2.8 73 

8. Совалка 
58,1 23,2 

98,3 
75 31,3 

92.9 
55 24,8 

37,7 
60,5 28,7 

99.9 
60,8 34,4 

92,8 
61 24,8 78.5 34,2 55.8 25 67,4 30,8 63,7 36,6 
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Динамиката на качеството взривна сила на долни крайници регистрира положителни 

промени в изследваните групи (фиг. 10). 

При жените най-голям процент на прираст е отчетен в ЕГ по аеробика. Средните стойности 

на тестираното качество при студентките, сравнени с тези от национално изследване на 

физическата дееспособност на населението от 1982 г. (140,49 см) са по-високи с около 23 см. 

Освен на прилаганите въздействия, отдаваме промяната на акселерационните процеси, които в 

изминалите 28 години са оказали влияние.   

При мъжете ситуацията е аналогична. В края на експеримента се наблюдават положителни 

изменения на средните стойности във всички ЕГ, като най-голям прираст е постигнат в ЕГ по 

волейбол. Положителният прираст се гарантира с много висока статистическа достоверност 

Pt>96%. Сравнени с резултати от скок на дължина за същата възраст от проведеното национално 

изследване (195,23 см) средните стойности за ЕГ са значително по-високи (235,2 см).  

 

 
Фиг. № 10 Скок дължина 

При изследване на силата на сгъвачите на удобната ръка са получени положителни 

изменения в ЕГ и при жените, и при мъжете. И при двата пола най-голямо увеличение се 

наблюдава в ЕГ по волейбол. Според нас спецификата на волейболните упражнения са 

подпомогнали усъвършенстването на това качество. Проследявайки динамиката му от 1982 г. 

(29,07; 50,41 кг) до 2010 г. (29,64; 51,36 кг) отчитаме, че няма голяма разлика в резултатите. 

Можем да обясним малките промени в намаляване на физическия труд за сметка на новите 

технологии, които навлизат в бита и ежедневието на хората. 

Силата и скоростно-силовата издържливост на коремната мускулатура бележи увеличение 

на средните стойности в края на експеримента във всички изследвани групи. Най-високи средни 

стойности в края на изследването са регистрирани в двете ЕГ по аеробика.  

Качеството гъвкавост беше отчетено с теста „Дълбочина на наклона“. Положителните 

промени отдаваме на целенасоченото въздействие на прилаганата методика, в която 

упражненията за гъвкавост и стречинг техниката са силно застъпени. Без да е сензитивен период 

за това качество, трябва да отбележим, че студентките са в пъти по-гъвкави от студентите. И ако 

трябва да направим сравнение с националното изследване през 1982 г., средните стойности на 

качеството гъвкавост на студентките са с 6 см по-високи. Студентите в днешно време също са 

по-гъвкави от младите хора през 1982 г. (фиг. 11). 

Бързината на локалните движения се е променила в различна степен за отделните групи. 

Най-много е повлияна при жените от ЕГ по волейбол и ЕГ по аеробика, а при мъжете с най-висок 

процент на прираст на това качество са ЕГ по плуване (8,6%) и ЕГ по бойни изкуства (6,6%).  
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Фиг. № 11 Гъвкавост 

 

Данните за равновесна устойчивост, диагностицирани с теста „Фламинго“, се 

характеризират с относително голяма вариативност. Това се дължи на факта, че сред 

изследваните случаи се регистрират и нулеви стойности. При студентките отчитаме висок 

процент на прираст. Обяснение може да се потърси в няколко посоки: от една страна, 

психофизическите особености в тази възраст, от друга –подобряване на изследваното качество 

под въздействието на прилаганата методика за психофизическо въздействие.  

Общата (кардио-респираторна) издържливост, измерена с помощта на теста „Совалково 

бягане“, в края на експеримента отбелязва динамика. Подобрението на изследвания показател в 

групите разкриваме от процента на прираст. Двигателното качество издържливост е в основата 

на физическата кондиция и е особено важно за функционалното състояние и подготовка на 

студентите. Най-висок прираст на изследвания показател се наблюдава в ЕГ по аеробика жени. 

 

2.5. Нормативни таблици за оценка на физическата годност на студентите 

На база количествена оценка на физическата годност на студентите създадохме оценъчни 

таблици, които са адаптирани по системата „Еврофит“ (табл. № 4, табл. № 5). За изработването 

им приложихме метода на сигмалните отклонения. Основните характеристики, които 

използвахме, са средноаритметичната стойност на оценявания признак (Av) и стандартното 

отклонение (SAv). 
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Нормативна таблица за оценка на физическата годност на студентки 

Таблица № 4 

Показатели 

 

Оценка 

Дълъг 

скок  

(см) 

Сила на 

ръката 

(кг) 

Коремни 

преси  

(бр.) 

Гъвкавост 

(см) 

Честота на 

почукване 

(сек.) 

10Х5м 

(сек.) 

Равновесна 

устойчивост 

(бр.) 

Совалка 

(бр.) 

Отличен 

(6) 
над 187 над 37 над 26 над +18 под 8,4 под 20,4 0 над 39 

Мн.добър 

(5) 
175-186 33-36 24-26 +13 - +18 9,3-8,4 21,6-20,5 1-0 33-39 

Добър 

(4) 
152-174 27-32 20-23 +2 - +12 11,2-9,4 24,0-21,7 3-1 21-33 

Среден 

(3) 
140-151 23-26 16-19 –4 - +1 12,2-11,3 25,4-24,1 5-3 15-21 

Слаб 

(2) 
под 140 под 23 под 16 под –4 над 12,3 над 25,4 над 5 под 15 

 

 

Нормативна таблица за оценка на физическата годност на студенти 

Таблица № 5 

Показатели 

 

Оценка 

Дълъг 

скок  

(см) 

Сила на 

ръката 

(кг) 

Коремни 

преси  

(бр.) 

Гъвкавост 

(см) 

Честота на 

почукване 

(сек.) 

10Х5м 

(сек.) 

Равновесна 

устойчивост 

(бр.) 

Совалка 

(бр.) 

Отличен 

(6) над 253 над 60 над 32 над +2 под 8,4 под 18,3 0 над 84 

Мн. добър 

(5) 241-252 57-60 31-32 +2 - –5 9,0-8,5 19,1-18,4 5-1 75-84 

Добър 

(4) 219-240 48-56 27-30 –6 - –19 10,2 9,1 20,7- 19,2 7-5 54-74 

Среден 

(3) 208-218 43-47 23-26 –20 - –27 10,8-10,3 22,5-20,8 10-8 42- 53 

Слаб 

(2) под 208 под 43 под 23 над –27 над 10,9 над 21,6 над 11 под 43 
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Заключение 

В разработката направихме опит да се изяснят основните характеристики на физическата 

годност на студентите. 

Оптимизирането на съществуващата университетска програма по дисциплината 

„Физическо възпитание и спорт“ дава възможност за подобряване и повишаване на физическата 

годност на студентите. Създаването на условия за практикуване на спортове като аеробика, 

баскетбол, бойни изкуства, волейбол, танци, тенис на маса, бадминтон, плуване, фитнес, футбол, 

ски и др. безспорно ще окажат положително въздействие върху психофизическото състояние на 

младите хора и ще стимулират тяхната мотивация, емоционална нагласа и активност за 

постигане на съвременните стандарти за физическа годност. 

От направения анализ на емпиричните резултати на студентите става ясно, че трудно може 

да се направи сравнителен анализ на основните фактори на физическата им годност поради 

отсъствие на системност и универсалност. Приемането и въвеждането на системата „Еврофит“ 

ще открие възможности за лонгитудинални изследвания както у нас, така и за сравнения между 

страните от ЕС.   

В заключение считаме, че разработената от нас система за контрол и оценка на физическата 

годност на студентите може да се използва като отправна точка при изготвяне на единни 

стандарти по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ във висшите училища. 
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