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Актуалност на проблема
Още в началото на дисертационния труд докторантът убедително
защитава актуалността и значимостта на изследвания проблем. Това се
потвърждава и от факта, че подобно изследване в теорията и практиката на
висшето образование няма.
Търсенето на нови средства и форми за обучение по спорт във висшите
училища винаги е актуален въпрос, породен от необходимостта учебните
програми да отговарят на съвременните изисквания за привлекателност,
разнообразие и достъпност. Обездвижването породено от съвременния начин
на живот налага да се търсят нови предизвикателства поставени в рамките на
изискванията за учебни занимания в часовете по спорт във висшите училища
с неспортна насоченост.
Баскетбол 3х3 е сравнително нова дисциплина. Нейните елементи се оформят
като нетрадиционни, атрактивни и достъпни, и се радват на все повече
привърженици в голям възрастов диапазон. Разработването на учебни

програми като средство за обучение ще разнообрази и допълни учебните
програми по спорт във висшите училища.
В този аспект темата на дисертацията е актуална и приложима в заниманията
по спорт в университетите.
Познаване на проблематиката от докторанта
Бояна Митрева е асистент в Департамента по спорт при СУ „Св.
Климент Охридски”. Нейните опит и познания във областта на спорта и в
частност баскетбола, са и дали стабилна основа да проникне дълбоко в
проблемите, които си е поставила в дисертационния труд.
Литературният обзор е задълбочен и изчерпателен, използвани са 147
източника, от които 100 на кирилица, 33 на латиница и 14 интернет сайта.
Библиографската справка е точна, авторите са цитирани коректно, със
забележката че под номерата 4 и 5 не е спазен азбучният ред на подреждане.
Характеристика на дисертационния труд
Дисертацията е оформена съгласно изискванията за този тип научни
разработки с Увод, четири глави (I. Постановка на проблема, II. Цел, задачи,
и методика на изследването, III. Анализ на резултатите, IV. Изводи и
препоръки), Ползвана литература и Приложения,. Написана е на правилен
български език на 142 страници. Представянето на изследователските
резултати е богато илюстрирано с 38фигури и 29таблици . Съдържа
необходимата информация, подредена в логична последователност.
Методика и организация на изследването
Дизайнът на методологията и организацията на изследването е в точно
съответствие с поставената работна хипотеза от дисертанта и отговаря за
решаването на поставените цели и задачи. Заслужава да се отбележи
осъществяването на много добрата организация при провеждането на
изследванията, а именно – анкетното проучване относно отношението на
специалисти по баскетбол във ВУ относно някои аспекти на игровата
дейност в баскетбол 3х3 и мястото и в учебно-тренировъчния процес, както и
нивото на придобити знания при студентите за правилата на баскетболната
игра 3х3 в рамките на една учебна година. Това позолява на Бояна Митрева
да подготви експериментален модел за обучение по баскетбол 3х3, като
средство за обучение по спорт за студенти от ВУ. Това от своя страна води до
задълбочен анализ, достоверни резултати и правилни изводи.
Особен интерес представляват резултатите и анализът от приложената
експериментална
методика,
удовлетвореността
от
положителното
въздействие върху взаимовръзките на показателите за физическо развитие,
физическа и технико-тактическа подготвеност при проведеното обучение,
оценките относно сравнително лесната организация и широката достъпност

на играта баскетбол 3х3, високото ниво на удоволствието от играта и побързото развитие на кондиционните умения у играчите.
Приноси на дисертационния труд
1.
За пръв път се изследва и експериментира програма за обучение по
баскетбол 3х3 в условията на обучението по спорт във Висшето училище.
2.
Изследваната методика е ясно структурирана във времево и
съдържателно отношение. Разработена и приложена програмата отчита ясно
резултати с положителен знак и ефективност в условията на
университетското образование.
3.
Разработени от автора са учебни и състезателни игри, като найподходящо средство за технико-тактическа подготовка и развитие на
необходимите двигателни качества.
4.
Апробираната методика създава условия за подобрение на нивото на
специфичните технико-тактически умения и физическа подготвеност на
студентите, което ги мотивира за редовни занимания със спорт и желание за
включване в различни турнири.
5.
Безспорно достойнство на разработката е фактът, че ефективността на
прилаганата експериментална методика е компетентно защитена с
количествени и с качествени параметри на анализ и статистическа оценка,
което отговаря на изискванията на едно дисертационно изследване.
Зключение
Дисертационният труд е със значителни научни приноси и голямо
приложение в усъвършенстването на учебните програми по спорт във
Висшите училища с неспортна насоченост. Давам положителна оценка на
качествата му и предлагам на уважаемото жури да присъди образователната
и научна степен доктор на Бояна Митрева
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