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Р Е Ц Е Н З И Я  

 
от проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, 

област на висше образование 1.Педагогически науки, професионално 
направление 1.2. Педагогика, специалност «Теория на възпитанието и 

дидактика»,  е-mail – erangelova@abv.bg 
 

на дисертационния труд 
на Белла Христова Станева  на тема: 

 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БОЙНОТО ИЗКУСТВО 

КАРАТЕ - ДО 
 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 

по професионално направление 1.2. Педагогика  
(Теория на възпитанието и дидактика) 

 
 
 

 Предложеният за рецензиране труд е посветен на значим, частично 

изследван, педагогически проблем – формирането на личността с помощта на 

бойното изкуство „карате-до“.  

  Трудът е структуриран целесъобразно в увод, две глави, заключение, 

използвана литература, приложения.  

 В увода убедително е обоснован мотивът за избора на изследователския 

проблем и на тази база са очертани прецизно целта, предмета, задачите, 

хипотезата и методите на изследването. 

 Първата глава е посветена на възпитателните възможности на бойното 

изкуство „карате-до“. Специално внимание е отделено на историческото 

развитие на „карате-до“ и неговите същностни измерения. Разкрита е 

историята на възникването и развитието на „карате-до“ като „едно от най-

популярните бойни изкуства“(с.9 ). Докторантката подчертава, че този вид 

бойно изкуство е изграден „изцяло върху хармоничната връзка на съзнанието 
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и тялото. Основа е развитата сръчност и дисциплина, които имат за цел да 

бъдат в услуга, а не да вредят на обществото“(с. 10). Представените теории и 

практики на индийски, китайски и японски теоретици и практици на този вид 

бойно изкуство не само разкриват същността, но реализирането на „карате-

до“. 

 Докторантката подчертава, че „Техниките в карате-до са базирани на 

научните принципи за движение на тялото на човека, които се използват в 

тренировъчно-възпитателния процес и дават възможност каратеките да се 

оформят като здрави личности, които са хармонично развити както във 

физическо, така и в умствено и морално отношение”(с.16).  

 Основавайки се на тези принципи докторантката очертава 

възпитателните проекции на бойното изкуство „карате – до“ по отношение 

основните съдържателни направления на възпитанието и по-специално- по 

отношение на нравственото, физическото, здравното, естетическото, 

трудовото и интелектуалното формиране на личността, занимаваща се с този 

вид бойно изкуство. Задълбоченото теоретично проучване на проблема и 

собственият практически опит позволяват на докторантката да подреди 

основните съдържателни характеристики на възпитанието по степен на 

значимост и сила на въздействие на „карате-до“ върху личността, която се 

занимава с него. Ето защо на първо място основателно е поставено 

нравственото формиране на личността, следвано от физическото здравното, 

естетическото, трудовото и интелектуалното формиране на личността. 

  Във втората глава са отразени  резултатите от емпиричното изследване 

– констатиращо и преобразуващо. Тя е конструирана в две относително 

самостоятелни части. В първата част са представени резултатите от 

констатиращото изследване.  Анализирани са вижданията относно бойното 

изкуство „карате-до“ на треньори, тренирани деца и техните родители, на 
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непрактикуващи „карате-до“ от две възрастови групи: 16-18 годишни и над 

18 години. 

 Впечатляват резултатите от изследваните респонденти. Мнозинството 

от треньорите, тренираните деца, техните родители и онези, които не се 

занимават с този вид бойно изкуство са категорични за позитивното 

въздействие на тренировъчно-възпитателния процес, реализиран при „карате-

до“ по отношение на нравственото, здравното, физическото, естетическото, 

трудовото и интелектуалното възпитание на детето. Те считат, че „карате-

до“съдейства за здравното и физическо развитие; че то стимулира 

утвърждаването на хармонични взаимоотношения в съответните общности; 

че подобрява служебните взаимоотношения; че променя в положителен 

аспект отношението към трудовата дейност.  

Във втората част на втора глава са отразени резултатите от 

преобразуващото изследване. Докторантката е разработила модел за 

реализиране възпитателните възможности на „карате-до“. Този модел 

включва два основни компонента: духовно развитие и телесно развитие на 

детето и съответните елементи.  

На тази база тя създава собствена система за възпитаване на децата в 

условията на заниманията с „карате-до“, в която очертава основни 

направления на педагогическото взаимодействие с групата като цяло и с 

отделното дете; формите, методите и похватите за групово и индивидуално 

общуване. В продължение на две години докторантката апробира системата 

си в практиката. През първата година тя отделя специално внимание: на 

възпитателните изисквания в началото на тренировъчно-възпитателния 

процес; на възпитателните аспекти на загряващите упражнения; на 

възпитателните аспекти при усвояване на позициите, ударите с ръце, с крака 

и блокиращите техники; на възпитателните аспекти на провеждането на 

изпити; на дисциплината в тренировъчно-възпитателния процес. 
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 В резултат на това са и промените, които настъпват у децата в края на 

първата експериментална година. Те се  научават да действат като група, да 

пазят залата чиста и подредена, да се отнасят с уважение към тренировъчните 

пособия, да поддържат тренировъчните си дрехи чисти, да се отнасят с 

уважение към сенсея и останалите от групата. Настъпват значителни 

положителни промени и в тяхното физическо, здравословно и интелектуално 

развитие. 

 Реализацията на възпитатлния процес в условията на заниманията с 

«карате-до» продължава и през втората експериментална година.  

Докторантката отделя специално внимание на приобщаването на 

новопостъпилите деца в групата; на възпитателните аспекти при изпълнение 

на нови игри и упражнения; на възпитателните аспекти при полагане на 

изпити, при овладяване на дисциплината «кумите», при разрешаване на 

конфликтни ситуации. 

 За ефективността на създадената и апробирана от Белла Станева  

система за използване на възпитателните възможности на бойното изкуство 

«карате-до» говорят и настъпилите положителни промени в нравственото, 

физическото, интелектуалното, естетическото, здравното и трудовото 

развитие на тренираните деца. Утвърждават се проявите на уважително 

отношение, на толерантност, на вежливост, на искреност. Включването на 

децата в игри съдейства за развитие на мисленето, на наблюдателността, на 

умението да се задават културно въпроси, да се общува уважително. «Децата 

се научават да подреждат залата безупречно, да пазят пособията и облеклото 

си в изряден вид, да връзват поясите си така, че да са равни от двете страни, 

да оставят съблекалните в изряден вид.... Постепенно се наблюдава желание 

за по-често съвместно включване на децата в различните дейности, 

обезпечаващи нормалното протичане на тренировъчно-възпитателния процес, 

както и желание и успешно осъществяване на работа в екип. Все повече 
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децата забелязват, че резултатът от труда им в залата ги прави по-добри в 

извършването на различните дейности, което им действа мотивиращо и те се 

стараят повече…. Подобрения се наблюдават и в здравния статус на децата. 

Отсъствията им поради наличието на здравословни проблеми от занятията по 

карате-до значително се редуцират… При някои деца се наблюдава 

подобрение на стойката, както поддържането на здравословни нива на 

телесното тегло. 

 Наблюдава се напредък и във физическо отношение – повишена 

издръжливост и ловкост, прецизно извършване на различните физически 

упражнения, които са били трудни на децата в началото, също така бързината 

на изпълнение на различните техники и физическата им сила се повишава…. 

 В края на експерименталния период децата демонстрират все по-голяма 

заинтересованост от провеждания тренировъчно-възпитателен процес и 

изявяват все по-голямо желание за активно участие в него»(237-238 ). 

 Цялостният анализ на труда показва, че докторантката Белла Христова 

Станева познава задълбочено проблема, както в теоретичен, така и в 

практико-приложен аспект. За това и помага и фактът, че тя е действащ 

треньор по „карате-до“. Всичко това й дава възможност да прави верни 

изводи и да търси и предлага оптимални решения за постигане на 

изследователската цел.  

 Основните приноси на труда мога да формулирам в следното: 

 Разкрити са възпитателните възможности на карате-до 

относно  цялостното формиране на личността на детето и 

водещата роля на сенсея като ефективен възпитател. 

 Разработен и апробиран в практиката е авторски  модел за 

реализиране  на възпитателните възможности на бойното 

изкуство „карате-до“. 
 Създадената и апробирана система за възпитателни 

взаимодействия в рамките на тренировъчния процес по 
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„карате-до“е работеща и може да бъде прилагана в масовата 

практика. 

 Представеният автореферат изцяло отразява съдържанието на 

труда и може да бъде отпечатан. 

Посочените публикации са по темата на дисертационния труд. 

           Съдържателният им анализ показва още веднъж, че докторантът не 

само познава изследвания проблем като теория, но намира и предлага 

оптимални педагогически решения за практиката. 

 Към докторант Белла Станева имам и няколко препоръки: 

 Необходимо е да се разграничат понятията „компонент“ и 

„елемент“, тъй като те не са тъждествени(с.62); 

 От прецизиране се нуждае употребата на някои понятия като: 

„здравна възпитаност“, „здравно съзнание“, „здравно поведение“. 

 В заключение считам, че представеният за рецензиране дисертационен 

труд отговаря изцяло на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав в Република България. Очертаните реални приноси са основание да 

предложа убедено  на уважаемите членове на Научното жури да гласуват с 

положителен вот за присъждане на образователната и научна степен 

„ДОКТОР” на Белла Христова Станева в научна област „Педагогически 

науки”, професионално направление 1.2 „Педагогика”, научна специалност 

Теория на възпитанието и дидактика.  

 

 

 

22.01.2016г.                                    Рецензент:   

София                                                      /проф.д.п.н. Емилия Рангелова/ 

  


