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Представената за защита дисертация на Йорданка Стефкова Димитрова 

на тема „Формиране на ценности у учениците чрез обучението по  

физическо възпитание и спорт” за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор”, в посочената област на висшето образование: 

„1. Педагогически науки; професионално направление: 1.2. Педагогика; 

научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика” – е тема, 

посветена на перманентно актуална и значима проблематика както в по-

общ ценностно-хуманитарен, така и в по-конкретен като духовно-физическа 

хармония аспект и социално-педагогически план на разглеждане и трактовка. 

Тази актуалност и значимост произтичат и се определят най-вече от три 

съществени обстоятелства и причини. 

 Първо, монолитността при представителя на вида Homo Sapiens, при 

надарения с ум човек (научното определение за човека в стълбицата на 

животинския мир) е монолитност, осъзната още от мъдреца Ювенал като 

„здрав дух в здраво тяло” – мъдрост, отразяваща приоритетна като жизнена 

необходимост при човека хармония. 
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 Второ, в етико-естетически контекст древната калокагатия, като 

единство на красивото и доброто, респективно на доброто и красивото, също 

ни отвежда в съвременния по-демократичен свят към една цивилизационно 

все по-различно желана и престижна духовна и физическа, респективно 

физическа и духовна, като приоритетно предпочитание и субординация 

красота. 

 Трето, в съвременния свят на автоматизация, на механизация и 

електронизация на човешките дейности, на все повече моменти от човешкия 

начин на живот, обездвижването на хората, макар и различно при 

различните възрасти и социални групи и сфери, е със засилваща се 

тенденция. Това безспорно се отразява негативно, като констатации при 

почти всички изследвания, анализи и заключения. 

Оттук и голямото значение и на трите посочени съществени причини 

и обстоятелства, относно актуалността и полезността на темата за 

ценностите, които се формират у учениците чрез обучението по физическо 

възпитание и спорт. 

Дисертационното изследване, в общ обем от 280 страници е 

структурирано в увод, три глави, заключение-резюме, научни приноси, 

използвана литература, включваща 245 източника на наши и чуждестранни 

автори, нормативни документи и 19 приложения. 

Инструментариумът, намерил отражение в приложението и  показващ 

в много голяма степен характера и параметрите на изследването, включва: 

учебни програми по физическо възпитание и спорт за V, VI и VII клас; 

примерна комплексна програма за организиране и развитие на физическото 

възпитание и спорта в основното училище като ефективно средство за 

формиране на ценности у учениците; критерии и показатели за отчитане на 

резултатите от прилагането на теоретичния модел; примерна структура на 

методическа разработка за час по физическо възпитание и спорт; план за 
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пряко наблюдение на поведенческите промени на учениците, включени в 

преобразуващия експеримент; диференциация на показателите при 

изследваните ученици; тестове за оценка с обобщени показатели и резултати 

за момчета и момичета на 12-14 години, със съответна схема за оценяване и 

възприети стандартни стойности; одобрени от Министерството на 

здравеопазването резултати от прилагането на стандартизирани тестове за 

физическо развитие на 12-14 годишни момчета и момичета; приет от 

Световната здравна организация индекс на телесната маса за определяне 

състоянието на тялото. Този инструментариум е осигурил солидна база като 

обхват и приемливи като критерии за оценка на процесуалностите при 

обекта и предмета на изследването. 

Положителните страни, приноси и достойнства на изследването 

могат да бъдат откроени по-конкретно в няколко направления, 

съответстващи на неговите цели и задачи, а в редица отношения и на 

самооценката на дисертантката за тях, която самооценка за мен, като 

рецензент, е от значение и от интелектуална, и от морална гледна точка при 

сегашния наплив за получаване на научни звания и степени, 

благоприятстван и от сега-действащия закон, и от увеличаващите се 

напористи кандидати за тях. 

Първо, на основата на подходящи и богати по обхват литературни 

източници – философски и аксиологически, исторически и езиковедски, 

педагогически и други е направен сполучлив опит за разкриване и изясняване 

в контекста на темата идейните и теоретични основи на понятието ценност, 

представляващо ключова категория при разработката и обосновката на 

концептуалния замисъл по тази тема, с търсените нейни теоретико-приложни 

решения. В този контекст, от съществено значение е констатацията, която 

се прави (стр.49), че „ценностите могат да се превърнат в личностни 

(такива – бел.Л.Д.) ориентири в дейността и поведението на субектите, 
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участващи в педагогическата дейност, само при условие, че у тях са 

формирани вече ценностно съзнание, ценностно отношение и ценностна 

позиция (убеждения)”, както и заключението, до което се стига в 

педагогически и исторически контекст в същата глава и параграф (стр.57), че 

„разглеждането на понятието „ценност” в педагогически аспект се 

свързва тясно с проблема за трансформирането на педагогическата наука 

най-вече в периода XX-XXI век, който се характеризира със смяна на 

образователната парадигма и ценностната ориентация”. Именно в духа на 

тази констатация и този финализиращ контекст се откроява един от 

съществените теоретико-приносни моменти в дисертацията. 

Второ, в съответствие и в духа на посочения по-горе принос, в 

историко-теоретичен аспект са откроени и защитени възможностите на 

физическото възпитание като средство за формиране на ценностни качества 

и личностни стойности у учениците. 

Третият принос го виждаме и оценяваме като сполучлив и убедителен 

анализ на съвременното състояние на нормативната база и на 

практиката в процеса на обучение по физическо възпитание и спорт в 

българските училища в прогимназиалния етап (курс на обучение, според мен 

беше по-правилно и точно), от която нормативна база и практика зависи 

много равнището и резултативността при това обучение и възпитание в 

българското училище. 

Четвърто, висока оценка заслужава разработената система от 

критерии и показатели за отчитане на резултатите от процеса на обучение 

по физическо възпитание и спорт, в т.ч. за формиране на ценности у 

учениците в рамките на това обучение. 

Пето, въз основа на сравнителен анализ – разработен е 

оптимизационен модел за физическо развитие и физическа дееспособност 
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на учениците в прогимназиален етап (курс), с важна приложна значимост и 

ценностна ефективност. 

Шесто, най-ценен принос в теоретико-приложен контекст е 

разработеният и апробиран в практиката теоретичен модел на 

организиране и реализиране процеса на обучение по физическо възпитание и 

спорт, насочен към формиране на ценности у учениците от 

прогимназиалния етап (курс), в условията на съвременното училище. Този, в 

своето двуединство теоретико-приложен принос, с неговото съчетание и с 

разработената и практически приложена Примерна комплексна програма 

за организиране и развитие на физическото възпитание и спорта в основното 

училище като ефективно средство за формиране на ценности у учениците, 

го възприемаме и оценяваме като най-значим и съвкупен принос на 

дисертантката. 

Биха могли да се посочат и някои други положителни страни и 

достойнства на работата, но тези намираме и оценяваме като най-

заслужаващи внимание в този позитивен контекст. 

Някои бележки и препоръки, които смятаме за необходимо и полезно 

да се имат предвид при по-нататъшната работа на Йорданка Димитрова в 

тази тематично-проблемна област. 

1. При теоретико-методологическите допълнителни разработки и  

обосновки по темата на дисертацията, с цел – нейното публикуване като 

монографичен труд – препоръчваме да се посвети по-голямо внимание и 

акцент при формираните ценности у учениците на необходимата 

хармоничност при тях, при тяхното физическо и духовно развитие и 

възможна по-пълноценна реализация и осъществяване. Дисхармонията в 

това отношение все повече се засилва и проявява като тенденция и като 

отстъпление от класическата целева ориентация при възпитанието и 

образованието – именно към цялостната и хармонична личност. В този 
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смисъл е и моята основна бележка и необходим по-голям акцент в 

дисертацията.  

2.  Проблемът, относно формираните ценности у учениците чрез  

обучението по физическо възпитание и спорт ще придобива все по-голямо 

значение и необходимост от диференцирано внимание и грижи: и по 

отношение на необходимото масово решение, и адекватно на необходимите 

личностни предпочитания, индивидуални наклонности, желания и 

потребности за решаване. 

3. Първата и втората препоръка добре е да намират решение в единство,  

при водещите компетенции на педагогическата целесъобразност. В една 

или друга степен и трите препоръки заслужават да бъдат на вниманието на 

дисертантката по-нататък. 

Дисертационният труд е авторово дело на докторантката и е намерил  

отражение в достатъчно на брой публикации (една студия в Годишник на 

СУ”Св.Климент Охридски” и четири статии в специализирани списание и 

сборник на руски език). 

Авторефератът отразява адекватно основните научни идеи и приноси,  

съдържащи се в дисертацията и в направените досега публикации. 

 Заключение. Имайки предвид посочените приноси, положителни 

страни и достойнства на дисертационното изследване по много актуална и 

значима тема – препоръчвам на уважаемото жури да подкрепи 

присъждането на образователната и научна степен  „Доктор” на Йорданка 

Стефкова Димитрова в област на висшето образование: „1.Педагогически 

науки; професионално направление: 1.2. Педагогика; научна специалност: 

Теория на възпитанието и дидактика”, с убеждението, че тя напълно 

заслужава това. 

25.02.2016г.                                          РЕЦЕНЗЕНТ: 

гр. София                                              (Чл.-кор.проф.Л.Димитров, дпн) 


