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на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева 

за дисертационен труд на тема „Възпитателни възможности на 

бойното изкуство карате-до” за присъждане на образователната и 

научна степен „Доктор”  

Професионално направление: 1.2. Педагогика  

(Теория на възпитанието и дидактика ) 

Автор на дисертационния труд: Белла Христова Станева 

Научен ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

Заповед на Ректора за научно жури № РД 38-648/30. 10. 2015 г. 

 

1. Данни за автора на дисертацията 

Белла Христова Станева е бакалавър по Педагогика към Педагогическия 

факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”. Завършва магистърска степен към 

същия факултет. Участва в следдипломна квалификация за треньор по карате-

до в Националната спортна академия „В. Левски“. От 2009 г. работи като 

треньор по карате-до в различни спортни клубове и в Националния дворец на 

децата. Има професионален стаж като технически сътрудник в Държавната 

агенция за младежта и спорта. Сертифициран треньор е по кумите към 

Българската федерация по карате-до.  

Владее отлично английски език и на много добро и добро ниво съответно 

немски и руски език. Притежава ценни личностни умения и качества като 

комуникативност и работа в екип, организираност, координация на различни 

педагогически дейности и  др. 

2. Данни за процедурата 

Белла Станева е докторант на самостоятелна подготовка към катедра 

„Теория на възпитанието” при Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. 

Охридски” от 2009 г. Отчислена е с право на защита.  

Процедурата по защитата на дисертационния труд съответства на Закона 

за развитие на академичния състав и на Правилника за условията и реда за 
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придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ. 

Няма допуснати процедурни нарушения. 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Карате-до е едно от най-популярните бойни изкуства в международен и 

национален план. То притежава богати възможности за многопосочни 

въздействия върху деца, юноши и възрастни хора.  

Дисертационният труд на Белла Станева е посветен на възпитателните 

аспекти на карате-до. Поради значимостта на темата разработката 

представлява определен интерес за теорията и практиката на физическото 

възпитание и спорта и хвърля светлина върху значими педагогически въпроси 

на спорта в областта на възпитанието. 

Дисертацията е разработена в обем от 256 страници. Структурирана е в 

увод, две глави и заключение. Отделно са изведени приложенията. Ползвани 

са общо 69 литературни източника, основно на кирилица. Трудът е онагледен 

с 52 таблици и 6 схеми. 

В увода авторът обосновава актуалността на проблема и неговата 

значимост. Прецизно са уточнени обектът, предметът, целта, хипотезата и 

изследователските задачи. Използван е подходящ и адекватен 

научноизследователски инструментариум, включващ анализ на литературни 

източници, анкетен метод, включено наблюдение, педагогически 

експеримент, математико-статистически методи.   

В първата част на литературния обзор се проследява историческото 

развитие на карате-до. Докторантката демонстрира задълбочено познаване на 

проблема, вниква детайлно в историческите факти, като същевременно ги 

анализира и интерпретира. Висок професионализъм и ерудиция проличава 

при изясняване на същността и характеристиките на бойното изкуство. В тази 

подглава са посочени интересни факти, свързани с появата, развитието и 

популяризирането на карате-до. 
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Белла Станева отлично е запозната и обобщено описва основните 

категории от теория на възпитанието. Това се отнася до всички представени 

насоки на възпитанието. Същевременно умело и с вещина е конкретизирано 

приложението на основните понятия във философията и практиката на 

бойното изкуство карате-до. Привеждат се конкретни примери за 

възпитателни въздействия от самото бойно изкуство. 

Втората глава е посветена на резултатите от емпиричните изследвания. 

Значителна по обем информация представят резултатите от анкетните 

проучвания, проведени с треньори по карате-до, с трениращи бойното 

изкуство и с ученици и младежи, непрактикували този спорт. Като основно 

обобщение се посочва положителното отношение на изследваните лица към 

тренировъчно-възпитателния процес по карате-до по посока на формирането 

на ценни личностни качества. 

Високо информативни са резултатите за отношението на родителите към 

богатите възможности на карате-до за цялостно положително развитие на 

техните деца в основните сфери на възпитание. 

Най-значимата част от дисертационния труд представляват описаните 

резултати от проведения експериментален модел на тренировъчно-

възпитателен процес по карате-до. Той обхваща две експериментални години 

и е реализиран с деца на различна възраст.  

Полезни за спортната практика са описаните от докторантката различни 

възпитателни ситуации и примери в отделните етапи на учебно-

тренировъчния процес през всяка една година поотделно и прилагането на 

адекватни педагогически методи, средства и подходи в специфичните 

условия на дейността. Необходимо е да се подчертае поетапното представяне 

на значими възпитателни аспекти и изисквания през първата и втората 

тренировъчна година като усвояването на различни техники,  интегрирането 

на нови деца, изпълнението на нови игри и упражнения, разрешаването на 

конфликтни ситуации и др. Специално внимание се отделя на възпитателните 

аспекти на провеждането на изпити като значим и важен етап от обучението и 
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възпитанието. По този начин се аргументира формирането на редица качества 

в различните възпитателни сфери – интелектуална, естетическа, трудова, 

здравна, нравствена и физическа.  

Разкрива се напредъкът на децата по отношение на различните видове 

възпитаност. Убедително се доказва положителното въздействие на 

тренировъчния процес върху хармоничното развитие на детската личност. 

Като принос на автора към теорията на физическото и спортното 

възпитание оценявам разработените модели на нравствено, естетическо, 

интелектуално, физическо и трудово възпитание. В тях много ясно са 

откроени основните педагогически категории, същевременно умело 

обвързани с техните специфични проявления в карате-до.  

Изводите (с. 246-247) съответстват на проведените теоретични и 

емпирични изследвания. Препоръчвам обаче тяхното окрупняване и 

обобщаване. В този вид е налице известно повторение и дублиране на 

съдържанието. 

Авторефератът е подготвен в съответствие с изискванията и представя 

основното съдържание на дисертационния труд и неговата структура. 

4. Научни приноси на дисертационния труд 

Като основни приноси на дисертационния труд могат да се посочат: 

- Анализирани са основните характеристики на карате-до като бойно 

изкуство 

- Обосновано е приложението на основните понятия на възпитанието в 

теорията и практиката на бойното изкуство карате-до 

- Откроени са специфични възпитателни въздействия и взаимодействия 

на участниците в тренировъчния процес по карате-до по отношение на 

основните насоки на възпитанието 

- Апробиран е възпитателно-тренировъчен процес по карате-до с ясно 

откроени възпитателни възможности на бойното изкуство за развитие 

на личността на подрастващите 
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- Разработен е оригинален авторски модел с определени структурни 

елементи за възпитателните измерения на карате-до  

- Доказана е ефективността на възпитателните въздействия в учебно-

тренировъчния процес по карате-до чрез проучване на мнението на 

трениращи и нетрениращи бойното изкуство. 

Към докторантката имам следния въпрос:  

Какви препоръки бихте дали за спортнопедагогическата практика въз 

основа на проведените теоретични и емпирични изследвания и получените 

научни резултати? 

5. Публикации по темата на дисертацията 

По темата на дисертацията са представени четири самостоятелни 

публикации в авторитетни университетски издания. Те отразяват отделни 

аспекти на съдържанието на дисертационния труд. 

6. Заключение 

Като се отчитат значимостта на изследваната проблематика, уменията на 

докторантката да организира и провежда научно изследване, достойнствата 

на дисертационната разработка, умелата интерпретация и анализи на 

получените научни факти, както и приносите към теорията и практиката на 

възпитанието в спорта с убеденост препоръчвам на членовете на научното 

жури да присъдят на Белла Христова Станева образователната и 

научната степен „Доктор” в професионално направление 1.2.Педагогика, 

по научната специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 

Изготвил становището:  

/доц. дпн Елеонора Милева/ 

12. 01. 2016 г.   


