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 Данни за докторанта.
Бояна Николова Митрева е родена през 24.08.1961 година.
Висше образование: Б. Митрева завършва Националната спортна
академия „Васил Левски” в гр. София – специалност: Треньор по
баскетбол и Учител по физическо възпитание, ОКС „Магистър”, а средно
образование – в ССУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново, специалност
Баскетбол.
Състезател по баскетбол: Бояна Митрева е била национален
състезател по баскетбол и състезател в елитни клубове у нас като „Етър“,
Велико Търново и „Академик“, София.
Бояна Митрева е Майстор на спорта, Европейски медалист за
девойки – 3-то място, 1978 г., Европейски медалист за жени – 2-ро място,
1985 г. и многогодишен медалист от републиканските първенства за
девойки и жени.
Педагогически опит: Б. Митрева е била инструктор и треньор по

баскетбол в БК „Академик“, а в момента е преподавател е в СУ, „Климент
Охридски“ в Департамента по физическо възпитание и спорт.
Може да се твърди, че докторантът успешно съчетава теорията и
практиката на спорта и по-специално в баскетбола.
Притежава

необходимата

компютърна

грамотност.

Ползва

английски и руски език.
 Данни за докторантурата
Бояна Митрева е зачислена в докторантура на самостоятелна
подготовка към катедра „Спортни игри и планински спортове“ в
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и отчислена с право на
защита.
Докторската работа е обсъдена от разширен състав на катедра
„Спортни игри и планински спортове“ на 24.08.2015 г. и е насочена за
защита към Факултета по начална и предучилищна подготовка.
Няма процедурни нарушения или пропуски по докторантурата.
 Данни за дисертацията и автореферата
Темата на дисертационния труд е актуална за теорията и методиката
на физическото възпитание и спорта, още повече че за страната в подобна
тема не е изследван процесът за подготовката на състезатели по баскетбол
3 х 3.
Дисертационният труд е класически структуриран чрез увод,
постановка на проблема, цел, задачи, методика и организация на
изследването, анализ на резултатите, изводи и препоръки и приложения.
Общият обем е от 171 страници.
Проучен е много голям брой литературни и информационни
източници на латиница - 32 и на кирилица – 102, както и 14 интернет
сайта.
Дисертацията е отлично онагледена с 38 фигури, 33 таблици, 9
рисунки.

В Глава първа - Постановка на проблема е представено развитието
на баскетбол 3 х 3 в страната и чужбина.
Докторантът успешно анализира спортнопедагогическите аспекти
на обучението в баскетбол 3 х 3, технико-тактическите действия при
баскетбол и баскетбол 3 х 3.
Хипотезата е формулирана точно и произлиза от проучванията и
анализите в първата глава.
В глава втора целта, задачите и методиката на изследването са
представени ясно и насочват изследователската работа в посока,
отговаряща на темата на дисертационния труд. Използваните методи са
високоефективни и подходящи за това изследване.
Изследователската работа е продължила 3 години – от 2012 до
2015 г., а изследвания контингент е съставен от 55 студента от
различни

факултети

на

СУ

“Кл.

Охридски”,

включени

в

профилирани групи по баскетбол и баскетбол 3 х 3 и 27
специалисти в областта на физическото възпитание и спорта,
преподаватели и треньори от ВУ.
В трета глава последователно са анализирани резултатите от
обработените данни, снети в реални условия. Докторантът се справя
отлично с интерпретацията на данните.
Разработената,

апробирана

и

приложена

методика

на

обучение по баскетбол 3 х 3 за студенти е ефективна в условията на
университетското

образование

и

представлява

научноприложен

принос на автора.
Изводите и препоръките произтичат от проведените изследвания.
Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд.
Представен е списък с научните публикации по проблематиката на
дисертационния труд.
 Заключение

Според казаното до тук, с пълна убеденост оценявам

с

положителна оценка докторския труд “Методика на обучение по
баскетбол 3 х 3 във висшите училища“ и предлагам на уважаемото
Научно жури да присъди образователната и научна степен “ДОКТОР” на
Бояна Николова Митрева по научната специалност „Теория и методика
на физическото възпитание и спортната тренировка, Професионално
направление: 1.3. „Методика на обучението по физическо възпитание и
спорт“.
06.11.2015 г.

Рецензент:

Гр. Велико Търново
(проф. Людмил Петров, доктор)

