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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен 

„Доктор” 

 Автор на дисертационния труд: Йорданка Стефкова Димитрова 

 

Тема на дисертационния труд: 

 „Формиране на ценности у учениците чрез обучението по физическо 

възпитание и спорт” 

Рецензент: проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова 

 

1. Актуалност на дисертационния труд 

 Един от често срещаните упреци към съвременното училище е, че то не 

възпитава у учениците очакваните от обществото ценности. Агресивното 

поведение, нетолерантността и насилието все по-категорично се налагат като 

характеристики на подрастващото поколение. Затова всяка изследователска 

тема, с обект формиране на ценности у учениците, е актуална и навременна.   

Традиционно физическото възпитание се свързва със здравето на децата, с 

тяхното физическо развитие и потребността им от движение. По-малко се ценят 

и изследват възпитателните възможности на тези часове. И това подчертава още 

веднъж актуалността на дисертационният труд, с оглед извършващите се 

промени в училищното образование, в т.ч. по отношение на учебните планове и 

програми – по-конкретно, въвеждането на трети час по физическо възпитание и 

спорт. 

 

2. Компетентност на автора на дисертационния труд 

Въпреки, че има завършено магистърско образование като електроинженер 

по бакалавърска специалност, г-ца Йорданка Димитрова има завършена 

магистърска степен в НСА „В. Левски” по спорт (2008 г.), а от 2005 г. досега е 
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учител по физическо възпитание и спорт. Съчетанието на теоретичната 

подготовка с упражняването на учителската професия е чудесна основа за 

постигането на висока компетентност в областта на изследваната проблематика. 

В потвърждение на този извод е и справката с използваните литературни 

източници в дисертационния труд – 245 заглавия на български, английски и 

руски език. 

 

 3.  Характеристика на дисертационния труд 

 Дисертационният труд е разработен в 8 части и е с  обем от 217 с. към 

които са добавени неномерирани страници с приложения. В организационен 

план трудът следва доказала ефективността си логика и структура: уводна част, с 

коректно и точно формулиран научен апарат на изследването, с реалистични и 

постижими цел и задачи; 2 „теоретични” глави, които  определят параметрите на 

изследвания проблем и представят тезите на автора по проблематиката, 

последвани от трета глава, в която е представено собствено експериментално 

изследване, свързано с прилагането на авторския модел, описан в пар. 2.3. и са 

анализирани получените резултати; следват заключение, списък на приносите 

(според автора на дисертационния труд), списък с използваните информационни 

източници и приложения. 

Избраната методика за реализирането на експерименталното 

изследване, както и методиката на разработването на дисертационния труд 

като цяло са адекватни и водят до изпълнението на поставените цел и задачи. 

Първа глава изпълнява ролята на въвеждане в проблематиката на 

дисертационния труд, посветена на ролята и възможностите на физическото 

възпитание за ценностното формиране на личността. Изяснен е научният апарат. 

Въз основа на интерпретациите на български и чуждестранни автори, 

представители на философията, аксеологията, психологията, педагогиката са 

анализирани  понятия,  концепции (теории) и класификации за ценностите, 

физическото възпитание и неговите ценностни измерения. Авторът демонстрира 



 

3 
 

широка компетентност и умение за многостранна  интерпретация на 

проблематиката. 

Втора глава по същество представя теоретичните основания на 

докторанта по конкретната цел и задачи на дисертационния труд. Направен е 

задълбочен критичен анализ на нормативната база (закони, програми и наредби), 

както и на задължителните програми на МОН по физическо възпитание и спорт 

за пети, шести и седми клас. Обобщени са пропуски и слабости, част от които 

могат да се компенсират от авторските разработки, предложени в 

дисертационния труд.  

С най-голяма стойност в тази част е предложеният „Теоретичен модел на 

процес на обучение по физическо възпитание и спорт, насочен към формиране 

на ценности у учениците от прогимназиален етап, в условията на съвременното 

училище”. Той има своите елементи, технология, принципи, етапи на прилагане 

и съответно – на формиране на ценности. Онагледен е чрез поредица от 8 схеми.  

 Важна част от модела са авторските разработки: Примерна комплексна 

програма по физическо възпитание (Приложение 1); Примерна методическа 

разработка на провеждането на час по физическо възпитание и спорт 

(Приложение 6); система от критерии и показатели за оценяване на резултатите 

от прилагането на програмата (Приложение 7). 

В трета глава на дисертационния труд са представени емпиричната и 

експерименталната работа, реализирани от докторанта на четири етапа.  

 На първия етап  (2009-2010) е диагностицирана физическата 

дееспособност на ученици от основната експериментална група (55 ученици от 

ОУ „Черноризец Храбър”). 

 На втория етап (2010-2012 г.) са апробирани разработения от г-ца 

Димитрова теоретичен модел и Примерната комплексна програма с ученици от 

първа и втора експериментална група. При прилагането на модела са използвани 

различни методи и средства за обучение и възпитание (дидактически, нагледни, 
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материално-технически, спомагателни), отчетени са редица важни условия, 

принципи и подходи. 

 На третия етап (2012-2013 учебна година) прецизно са анализирани 

резултатите  от прилагането на теоретичния модел (пар.3.3.), на базата на които 

са разработени модели за оптимизиране на физическото развитие и физическата 

дееспособност на момичетата (с. 158-159) . 

 На четвъртия етап (2013-2014 учебна година), чрез анкетиране, е 

проучено мнението на учениците, участвали в експеримента, относно това 

доколко качествата и ценностите, заложени за усвояване чрез експерименталния 

модел, наистина са осъзнати и възприети. Резултатите показват, че моделът 

наистина работи ефективно както по отношение личностното (физическото и 

ценностното) развитие на учениците, така и по отношение на повишаване 

ефективността на часовете по физическо възпитание. Това се потвърждава и от 

сравнителния анализ на резултатите от анкетното изследване на учениците от 

експерименталните и контролните групи с трите анкетни карти (пар. 3.4.). 

Работата е убедителна и по отношение на извадката: 292 ученици от 

четири варненски основни училища – по равно момчета и момичета - на възраст 

12-14 години, разпределени в 2 експериментални групи (по 55 и 59 ученици от 

ОУ „Черноризец Храбър”) и в 2 контролни групи (по 80 и 98 ученици - от ОУ „З. 

Стоянов”, ОУ „П.Р. Славейков” и ОУ „Ив. Вазов”). 

В заключението се обобщават резултатите от изследването и се 

формулират изводи, които всъщност са препоръки за промени на:  отношението 

към часовете по физическо възпитание и спорт, нормативната база, определяща 

тяхната организация и реализация, компетенциите на преподавателите по 

физическо възпитание и активността на учениците (тяхното стимулиране и 

мотивиране за активна двигателна дейност и здравословен начин на живот). 
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4. Научни и научно-приложни приноси 

Като цяло дисертационният труд има иновативен характер по отношение 

на теорията и практиката на физическото възпитание и спорта. По-конкретно 

могат да се изведат следните приноси: 

 С най-голяма стойност за теорията на физическото възпитание е 

предложеният „Теоретичен модел на процес на обучение по физическо 

възпитание и спорт, насочен към формиране на ценности у учениците от 

прогимназиален етап, в условията на съвременното училище”. Прецизното 

описание на  технологията на модела, на етапите на прилагането му (съответно – 

на формиране на ценности у учениците) го правят приложим и на практика.  

 Теоретическа и практическа стойност с безспорен приносен характер 

има и разработената авторска система от критерии и показатели за отчитане на 

резултатите от реализирането на ценностно ориентирания учебен процес за 

физическо възпитание и спорт (теоретичния модел). 

 Приносен характер има и авторската „Примерна комплексна 

програма по физическо възпитание”, която би улеснила провеждането на 

адекватна реформа на  учебния процес по физическо възпитание и спорт в 

училище (и в частност – на етапа на прогимназиалното образование).  

 Безспорен принос за теорията и практиката представлява 

емпиричната и експерименталната работа, реализирана във връзка с 

апробирането на теоретичния модел на практика и разработения за целта 

инструментариум (тестова батерия). 

 Интерес представляват и разработените на основата на експеримента 

модели за оптимизиране на физическото развитие и физическата дееспособност 

на учениците (с. 157-158) и в частност – на момичетата (с. 158-159) . 

 Прецизните теоретични анализи (на понятията, имащи отношение 

към проблематиката на дисертационния труд, на   възникването и развитието на 

физическото възпитание и спорт и неговата ценностна ориентация, както и на 

съвременната нормативна база, определяща спецификата на училищното 



 

6 
 

обучение и възпитание в часовете по физическото възпитание и спорт и по-

конкретно - в прогимназиалния етап на обучение) обогатяват съществено 

теоретичните постановки и педагогическите изследвания в областта на спорта, 

физическото възпитание и развитие на учениците. 

 

Раздел „Приложения” съдържа учебни програми,   инструментариума за 

провеждане на емпиричното и експерименталното изследвания, както и 

обобщителни таблици с резултати от тях. 

 

В дисертационния труд се съдържа цялата необходима информация за 

аргументиране на потребността от промени на обучението и възпитанието по 

физическо възпитание и спорт, с оглед неговата ценностна ориентация, както и 

убедителни факти за ефективността на разработения и апробиран 

експериментално от автора модел за съвременна организация на учебната и 

възпитателната работа с учениците от прогимназиален училищен етап и 

системата от критерии и показатели за оценяване на резултатите.  

Анализите и декларацията за оригиналност показват, че дисертационния 

труд и приносите са лично дело на автора. 

Езикът и стилът са перфектни. 

 

Към труда могат да се отправят и някои препоръки: 

1. Въпреки некоректното описание в чл. 66, ал. 2 на  Правилник за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”, смятам, че заключението (като раздел 

в дисертационния труд) не може да бъде резюме – заключението съдържа 

резюме на получените резултати,  но по същество и според предназначението му 

е самостоятелна част на труда, не нейно резюме. 

2. Приложенията трябва да се номерират като продължение на 

основния текст на дисертационния труд, защото са част от него. 
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5. Преценка на публикациите  

Резултатите от дисертационното изследване  са публикувани в 5 

публикации: 1 студия в годишника на Факултета по педагогика, книга 

„Педагогика”, т. 108, 3 статии в научни списания и 1 статия в сборник от 

международна конференция, проведена от Държавния педагогически 

университет в гр. Тула  (Русия).  

Препоръчвам авторът на дисертационния труд да помисли за 

цялостното му издаване и като книга, което не просто би популяризирало 

резултатите от експеримента, но би помогнало на учителите да приложат 

основните тези и модели за оптимизиране на часовете по физическо 

възпитание и спорт с учениците в българското училище.   

 

6. Авторефератът отговаря  на изискванията и   отразява коректно  

основните положения и научните приноси на дисертационния труд. 

 

 Заключение:  Дисертационният труд на г-ца Йорданка С. Димитрова 

отговаря напълно на всички изисквания към такъв вид научен труд. Той има 

безспорни приноси към теорията и практиката на физическото възпитание и 

спорта в училище. Затова предлагам убедено на членовете на научното жури 

да дадат образователно-научната степен  „Доктор”  на автора му – г-ца  

Йорданка Стефкова Димитрова. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

(Проф. Дпн Вяра Гюрова)  

 25.01.2016 


