
201

МЕТРОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ 
ТРАНСФЕР НА ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТТА  

НА ОБУЧЕНИЕТО НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ

Вихрен Бачев1); Рени Дамянова2); Орлин Грошев3); Павел Йорданов4); Христо Андонов5);  
Иван Славчев6); Васил Димитров7); Боян Златев8)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) НСА „Васил Левски”, Студентски Град, София 1700;
e-mails: 1) batchevv@yahoo.com; 2) reny4golf@yahoo.com; 3) orlin_groshev@mail.bg;

4) yordanov77@gmail.com; 5) icoandonov@abv.bg; 6) islavchev@nsa.bg;  
7) vasil1331@abv.bg; 8) boyanzlatev@abv.bg 

Резюме: Образованието е процес произтичащ от развитието на човешката цивилизация и водещ фактор 
от друга страна в осъществяване съдържанието на това развитие. За да отговори адекватно на тези потреб-
ности образованието като система интегрира в себе си съответна технология или технологии . Осъществения 
технологичен трансфер променя несъмнено и самия образователен процес в няколко направления – форма 
на реализация,цели ,съдържание ,икономическа и образователна ефективност и т.н. Посоченото не само се 
отнася и за обучението на спортно-педагогически кадри ,но и определя необходимостта от изследване ,харак-
теристика на специфичните му особености и създаване на алгоритъм за неговата реализация. Чрез обобщаване 
на формиран собствен експериментален опит и  систематизиране на специализирани трудове в настоящата 
публикация  се представят алгоритмични модели свързани с технологичен трансфер на тензометричния ме-
тод и реализация на дистанционно обучение при спортни специалисти. Същите могат да се приемат и като 
методологични примери по въпроса.
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1.Въведение
Образованието е процес произтичащ от 

развитието на човешката цивилизация и водещ 
фактор от друга страна в осъществяване съдър-
жанието на това развитие. Убедено може да се 
твърди според нас, че двата процеса – образова-
ние и обществен прогрес са свързани като фи-
лософска дилема , но аксиоматично приемаме, 
че първо се формират определени обществени 
потребности, а след това се появява една нова 
инженерна технология. [10] За да отговори 
адекватно на тези потребности образованието 
като система интегрира в себе си съответна 
технология или технологии. Осъществения тех-
нологичен трансфер променя и самия образова-
телен процес в няколко направления – форма на 
реализация, цели, съдържание, икономическа и 
образователна ефективност и т.н. Цялостно ос-
мисляне и представяне на подобна интеграция 
не е възможна дори в рамките на една моногра-
фия ,но за отделен фрагмент от процеса,отразен 
в публикация, може да се направи задълбочено 
изследване. [13] 

Съобразно професионалната ни квалифика-
ция, експериментален и теоретичен опит, който 
се изгражда много години, ще представим ана-

лизи и изводи относно  трансфер на инженерни 
технологии в областта на обучението на спорт-
но-педагогически кадри. Те се отнасят до един 
инженерен метод – тензометричния и комплекс 
от технологии- за реализация на дистанционно 
обучение. [11]

2. Цел, задачи и методика на 
изследване
Целта на изследването е да се изградят ал-

горитмични модели, като примери на който се 
основава трансфера на инженерни технологии 
в областта на обучението на спортно-педаго-
гически кадри.

Задачи на изследване
1. Да се направи ретроспекция за приложе-

ние в педагогическата дейност на тензометрич-
ния метод и инженерните технологии,които  
изграждат условия за реализиране на дистан-
ционно обучение;

2. Да се характеризира обучението на 
спортни специалисти и неговите особености 
по отношение възможностите за приложение 
на тензометричния метод в педагогическия 
процес;
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3. Да се характеризира процеса на обучение 
на спортни специалисти и възможностите за 
адаптиране към неговите особености на дис-
танционно обучение;

4. Да се обобщи собствен експериментален 
опит при внедряване на тензометричния метод 
и различни  дистанционни форми за обучение  
на спортни специалисти;

5. Да се изградят конкретни алгоритмични  
модели за трансфер на инженерни технологии 
в областта на обучението при спортно-педаго-
гически кадри.

Методи на изследване
- информационно проучване;
- експериментални изследвания;
- теоретични синтез и анализи;
- моделиране;

3. Получени резултати и анализи
Ретроспективният анализ по отношение на 

конкретни инженерни технологии показва, че те 
възникват във времето като отговор на появили 
се потребности в развитието на човешкото об-
щество. След появата си се явяват водещ фактор 
на процеса на . Доказателства в съответствие 
с темата на публикацията се явяват тензоме-
тричния метод,осъществяването на първото 
радиопредаване през 1906 година или първото 
излъчване и приемане на телевизионен сигнал 
през 1881 година.

Създадени за потребностите на машино-
строенето, индустрията, транспорта , строител-
ството, военното дело, далекосъобщенията и в 
последствие –всяка страна от живота на обще-
ството, посочените инженерни достижения на 
определен етап във времето намират място и в 
процеса на обучение на спортни специалисти.

Първият пример се свързва с технологичния 
трансфер на метода на тензометрията ,който се 
прилага за изследване причините водещи до 
деформации на спортни уреди и съоръжения. 
В обобщен смисъл това е конкретна спортно-
двигателна дейност, а в тесен - реализирани 
мускулни усилия, в различни спортове и спорт-
ни дисциплини с оглед съвременно обучение, 
ефективност на учебно тренировъчният процес 
и т.н. [1], [5]

В учебни дисциплини като „Основи на 
научните изследвания в спорта“(ОНИС), 
“Биомеханика“ или „Инженерни техноло-
гии в спорта“ тензометрията се изучава като 

един от обективните методи за измерване на 
количествените стойности на различни ви-
дове мускулна сила.Преди да бъде включен 
в учебен процес той е изучаван задълбочено 
и приложно апробиран при разработване на 
докторски дисертации от преподаватели като 
проф.Климент Бойчев,ДН,доц.Александър 
Цветков,доктор,проф.Рени Дамянова,ДН или 
проф.Вихрен Бачев,ДН.

От тези позиции е било възможно една 
инженерна технология да се характеризира и 
трансформира като обективен и най-високо 
информативен подход в педагогическия про-
цес при обучение за контрол или изследване 
на състоянието на  двигателните качества на 
човека. [4]

Процесът на трансфер(причислява се към 
т.н. хоризонтален трансфер)  има свой алго-
ритъм и преминава през няколко фази, които 
определяме като:

А/ Първа (въвеждаща) фаза – „Теоретично 
запознаване“. През нея се  изучава инженер-
ната технология (метода на тензометрията 
в случая)  и приложението и в изследвания 
при други,различни от спортно-двигателната 
дейност на човека области - съпротивление на 
материалите, машиностроене и т.н. Прави се 
обстойна характеристика на достойнствата на 
конкретния технологичен подход; [6]

Б/  В тора  (подготвителна)  фаза -
“Специализирана аргументация“. Представят 
се и се обосновават възможностите за техно-
логичен трансфер на инженерната методика в 
областта на изследване двигателната дейност 
по време на занимания със спорт. Посочват се 
редица конкретни примери от различни спор-
тове и дисциплини; [3]  

В/ Трета (основна) фаза – „Приложение 
и резултати“. В нея приложно се осъщест-
вява самия технологичен трансфер, като се 
характеризират специфичните изисквания при 
прилагане на инженерната методика (метода на 
тензометрията в случая) за различни цели и при 
различни спортове и дисциплини. Провеждат 
се конкретни изследвания и измервания и се 
формира възможно най-широка банка от ори-
гинални експериментални данни. [2]

Г/ Четвърта (заключителна) фаза - „Ана-
лизи и изводи“. Получените от изследвани-
ята данни се систематизират и анализират 
в съответствие на поставени за изпълнение 
педагогически задачи и цели. В съвременната 
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реализация за количествена систематика  на 
информативни показатели се използват разра-
ботени специализирани софтуерни продукти. 
Анализите и произтичащите от тях изводи са 
функция на професионалните и педагогически 
компетенции на изследователите. [7]

В учебните занимания по ОНИС примерно 
посоченият по-горе алгоритъм на теоретично 
представяне в лекции и упражнения и при-
ложно усвояване на метода в упражненията по 
предмета включва:

А/ Първа (въвеждаща) фаза  -характеристи-
ка на същността на тензометричния метод, като 
метод за изследване на механични деформации;

- представяне предимствата на електриче-
ските измервания, структурата на измервател-
ната верига, конструкцията, характеристиките 
и видовете тензометрични преобразователи;-
представяне принципа на включване на тензо-
метрични преобразователи в измервателната 
верига посредством Уинстонов измервателен 
мост, неговата дейност и видове;

Б/  Втора (подготвителна) фаза - прави се 
обстойна характеристика и много конкретни 
примери за трансфер на метода за изследвания 
в областта на спорта,насочени към измерване 
на механични деформации причинени от мус-
кулни усилия.Обяснява се ,че  това е смисъла 
от трансфер и изучаване на тази инженерна 
технология; 

В/ Трета(основна) фаза;
- след приложна демонстрация студентите 

самостоятелно провеждат поредица от целена-
сочени  изследвания с прилагане на методиката.
Като резултати от измерванията получават и 
систематизират голямо количество експери-
ментални данни; [15]

Г/ Четвърта(заключителна) фаза:
Експерименталните данни се анализират, 

оценяват и изобразяват в съответствие с целите 
на изследователския процес в индивидуален 
и сравнителен аспект.На база на анализите се 
правят  обосновани изводи със спортно-педа-
гогическа насоченост.

Представените реални характеристики и 
алгоритъм на технологичен трансфер за една 
инженерна технология се разширяват, чрез 
пример за трансфер на група от технологични 
достижения при реализиране на дистанционно 
обучение при спортни специалисти. При това, 
на база на дългогодишния ни професионален 
опит –като експерименти и теоретични обоб-

щения си позволяваме да посочим като напълно 
целесъобразен и в този случай структурирания 
вече по-горе методологичен алгоритъм.

Съществуват съдържателни различия, които 
определяме по следния начин:

А/ През първата  фаза  на базата на ретрос-
пективно информационно проучване ,се стига 
до обобщението ,че тази най-актуална форма 
на обучение има над 200 годишна история. При 
нейната реализация е следвано развитието на 
инженерни технологии като радио комуника-
ции; телевизионни предавания; компютърни 
мрежи и специализирани софтуерни проду-
кти; Интернет комуникации;изграждане на 
електронни среди; създаване на персонални 
средства за комуникации като Смартфони и 
Айфони. 

Б/ Втора фаза съдържа аргументация за 
факта ,че обучението на спортни специалисти, 
въпреки че има много свои специфични осо-
бености ,по същество е образователен процес 
и притежава всички характеристики на този 
процес. Това води до логичното заключение за 
възможен трансфер на съответни технологични 
решения прилагани при дистанционно обуче-
ние в различни образователни степени и  при 
обучението на спортно-педагогически кадри.

В/ През третата  фаза  първо се разработ-
ват ,а след това внедряват модели за реализация 
на дистанционно обучение при спортни спе-
циалисти съобразно специфичните особености 
на процеса включващ както теоретични така и 
практически занимания. Практическите зани-
мания от своя страна имат също особености 
съобразно характера на вида спорт или спортна 
дисциплина.

Провеждането на серия от експериментални 
изследвания в конкретна област – спорт или 
дисциплина, води до получаване на резултати, 
които позволяват да се достигне до адекватно 
на потребностите на обучителния процес съ-
държание и форма на дистанционно обучение. 
Ще представим аргументи за посоченото чрез 
наши изследвания, прераснали по-късно и в 
първата дисертация в България по проблема 
на дистанционното обучение при спортни 
специалисти. [8]

Методологичната основа на изследовател-
ската дейност е изграждане на базата на транс-
фер на съвременни технологии - видеозасне-
мане, Internet и компютърни комплектации, на 
словесни описания с визуални представи, пос-
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ледвани от практически упражнения обединени 
в 18 методични единици за начално обучени в 
гребане–каяк. По този начин се формира зна-
чително по-ефективно, устойчиво и правилно 
нов двигателен навик, в съответствие с теори-
ята на П. Анохин -1984 г. за т.н.“изпреварваща 
адаптация“. Според тази теория благодарение 
наличието в ЦНС на апарат на предвиждане, 
разполагащ с информация за възможните ре-
зултати на действието още преди това дейст-
вие да е реализирано, организмът на човека е 
способен да се съхранява и развива в условията 
на променяща се среда. Тази способност е 
възможна когато в ЦНС чрез многократна зри-
телна информация е създаден модел- акцептор 
на новото изучавано действие. Посоченото се 
реализира от нас посредством изграждане чрез 
дистанционно обучение на мисловен модел за 
двигателни умения свързани с техниката на 
гребане - каяк.

По-късно по проблема за дистанционното 
обучение при спортни специалисти се появя-
ват и други дисертационни разработки, осъ-
ществява се и научен проект при студенти от 
ОКС“Магистър“ на тема: „Дистанционно обу-
чение в сферата на спорта“. През 2015г. в НСА 
се приемат академични решения и документи 
в това направление, а през 2016 г. се очаква и 
акредитация на първа програма за обучение на 
студенти –бакалаври насочени към специалисти 
по спортен мениджмънт.

Г/ Четвъртата  фаза  е актуална и през 
настоящата 2016 г. и ще бъде актуална и в след-
ващите десет години ,тъй като потребностите 
на социалната практика доведоха да необходи-
мостта и в НСА като специализиран Универ-
ситет за подготовка на спортно-педагогически 
кадри, да се въведе като система Дистанционно 
обучение.

Направеното включва анализиране и об-
общаване на редицата собствени парциални 
достижения по проблема, хоризонтален транс-
фер на  актуални технологични решения при 
неговата реализация, интегриране на чужд опит 
и достигане до изводи. Тези изводи служат за 
база, чрез която се реализира дистанционно 
обучение за определен времеви период, след 
което достигнатото се преосмисля отново и 
така  е налице едно постоянно оптимизиране.

Изводи
1. Установява се ,че  тезометричния метод 

се прилага широко посредством хоризонтален 
трансфер в педагогическия процес за подготов-
ка на спортни специалисти.

2. Потвърждава се ,че дистанционното обу-
чение като форма на образователен процес е 
функция във времето на  постоянен технологи-
чен трансфер на актуални за даден исторически 
период инженерни технологии.

Водещи в настоящия момент се явяват  ин-
формационно компютърни технологии , като 
средите Blackboard Inc.; Course Notes.com; 
Moodle; You Tube EDU; MOOCs и уеб базирани 
интерактивни платформи.

3. Като водещи особености при обучение на 
спортни специалисти с приложение на тензо-
метричния метод могат да се посочат  изясня-
ване на въпросите свързани със състоянието и 
разновидностите на двигателните качества на 
човека, причините водещи до реализиране на 
конкретна двигателна дейност и обективния 
анализ на спортната техника.

4. Процесът на подготовка на спортни 
специалисти чрез дистанционно обучение се 
свързва с адаптиране към неговите особености 
на теоретични занимания, изпити, визуализа-
ция и оптимизиране на практически часове за 
тренировка и начално обучение. 

5. Обобщаването на дългогодишен собст-
вен експериментален опит при внедряване на 
тензометричния метод и  дистанционни форми 
за обучение на спортни специалисти дава въз-
можност да се изгради и алгоритмичен  модели 
за трансфер на инженерни технологии. Той 
включва преминаване през четири фази, които 
значимо подобряват съдържанието, формите и 
резултатите при обучение на спортно-педаго-
гически кадри.
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METROLOGICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS  
OF TRANSFER OF ENGINEERING TECHNOLOGY IN  
THE EDUCATION OF SPORTS-PEDAGOGICAL STAFF
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Abstract: Education is a process resulting from the development of human civilization and the leading factor on 
the other hand in implementing the contents of this development. To respond adequately to these needs education 
as a system integrates relevant technology or technologies. The accomplished Technology Transfer undoubtedly 
changes also the educational process itself in several directions - a form of realization, aims, contents, economic 
and educational performance, etc. The indicated not only applies to the training of sports-pedagogical staff, but also 
determines the need for research, characterization of the specific features and creating an algorithm for implementation. 
By summarizing its formed own experimental experience and systematization of specialized works in this publication 
algorithmic models related to technology transfer of tensometry method and implementation of distance learning in 
sport specialists are presented. They can be taken as methodological examples concerning the topic.

Key-words: technology transfer, tensometry method, distance learning, algorithmic models, education of sports 
and pedagogical staff
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПЕРЕДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ  

ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Вихрен Бачев; Рени Дамянова; Орлин Грошев; Павел Йорданов; Христо Андонов;  
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Резюме: Образование – процесс, проистекающий от развития человеческой цивилизации и, с другой 
стороны, является ведущим фактором в осуществлении содержания этого развития. Для того, чтобы 
адекватно реагировать на эти нужды образование как система интегрирует соответствующая технология 
или технологий. Осуществление технологической передачи меняет несомненно и сам образовательный 
процесс в нескольких направлениях – в форме реализации, в целях в содержании, в экономической и 
образовательной эффективностях и т.д.  Указанное, не только касается обучения спортивно-педагогических 
кадров, но и определяет необходимость в исследовании, в характеристике его специфических особенностей 
и в создании алгоритма его реализации. Посредством обобщения собственного экспериментального опыта 
и систематизации специализированных трудов в настоящей публикации представляются алгоритмические 
модели, связанные с технологической передачей тензометрического метода и реализацией дистанционного 
обучения при специалистах спорта. Они могут быть приняты  и как методологические примеры по вопросу.

Ключевые слова: передача технологий, тензометрический метод, дистанционное обучение, алгоритмические 
модели, обучение спортивно-педагогических кадров.

 


