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СТАНОВИЩЕ 

на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева 

за дисертационен труд на тема „Формиране на ценности у учениците 

чрез обучението по физическо възпитание и спорт” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”  

Професионално направление: 1.2. Педагогика  

(Теория на възпитанието и дидактика ) 

Автор на дисертационния труд: Йорданка Стефкова Димитрова 

Научен ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

Заповед на Ректора за научно жури № РД 38-688/02. 12. 2015 г. 

 

1. Данни за автора на дисертацията 

Йорданка Стефкова Димитрова е завършила Техническия университет във 

Варна. Дипломира се като магистър по баскетбол в програмата „Спорт за 

високи постижения” при Националната спортна академия. Завършва 

специализация за учител по физическо възпитание и спорт към ЦСДК при 

НСА. От 2005 г. до сега работи като учител по физическо възпитание и спорт 

в различни основни и средни общообразователни училища във Варна. 

Сравнително продължителният педагогически стаж дава възможност на 

докторантката да се насочи към изследваната проблематика и да съчетае 

теорията и практиката в областта на  физическото възпитание.  

От представената автобиография става ясно, че докторантката активно 

участва в редица научни и образователни проекти и квалификационни 

курсове. Владее отлично английски и руски език. 

2. Данни за процедурата 

Прегледът на документите показва спазване на всички законови и 

подзаконови изисквания за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор“.  

Йорданка Димитрова е докторант на самостоятелна подготовка към 

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

Кл. Охридски” от 2012 г. (Заповед № РД-1354 от 08. 11. 2012 г. на Ректора на 
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СУ „Св. Кл. Охридски“). Отчислена е с право на защита, считано от 10. 11. 

2015 г. Приложени са всички необходими документи за разкриване на 

процедурата по защитата.   

 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Темата за формирането на ценности чрез физическото възпитание и спорта 

е интереснa и актуалнa в контекста на съвременните сложни социално-

икономически условия и духовната криза, в която се намира значителна част 

от младите хора в България. Всяка разработка, насочена към подобна 

проблематика, е принос за педагогическата практика. 

Дисертационният труд е разработен в обем от 216 страници. Структуриран 

е в увод, три глави, заключение, научни приноси, ползвана литература. 

Отделно са изведени приложенията. Литературният обзор е направен на 114 

страници. Използвани са общо 245 литературни източника, от които 235 на 

кирилица и 10 на латиница. Всички ползвани източници са основно от 

последните десет години.  

Уводът насочва към значимостта на изследваната проблематика.  

Правилно са изведени целта, задачите, предметът и обектът на изследването. 

Хипотезата обаче се нуждае от преформулиране. Представена в този вид, тя 

звучи като логическо съждение без наличието на конкретен научен проблем. 

Ползван е комплексен методически инструментариум - анализ на 

литературни източници, анкетен метод, педагогическо наблюдение, 

педагогически експеримент, тестове, статистически методи. Изследването е 

проведено в период от пет години. 

Първата глава разглежда теоретичните аспекти на ценностите и ролята 

на физическото възпитание и спорта за формиране на ценности при 

учениците. Докторантката демонстрира познания в изследваната област и 

умения за логическо подреждане на информацията. При представянето на 
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системите по физическо възпитание препоръчвам използването на утвърдени 

автори в областта, които не са намерили отражение в теоретичната част.  

Докторантката прави опит за изясняване на понятието „ценност”, като 

акцентира върху многообразието на различните теории и идеи. Бих 

препоръчала по-ясно изразяване на собствената позиция и критична 

интерпретация на посочените гледни точки и концепции. В контекста на 

проблема за ценностите се разглежда и физическото възпитание като фактор, 

който детерминира тяхното формиране. 

Втората глава на теоретичната част е посветена на процеса на обучение 

по физическо възпитание и спорт в прогимназиалния етап на основната 

образователна степен в българското училище. Докторантката е добре 

запозната с основните нормативни документи, свързани с процеса на 

обучение по физическо възпитание и спорт в Р. България. Разглеждат се също 

съдържателните и организационните аспекти на обучението в съответния 

образователен етап. Подглава 2.2. има основно констативен характер. Тук 

липсва изследователската насоченост на изложението. Препоръчвам 

обединяване на двете подглави с оглед постигане на по-голяма прегледност и 

структурираност на изложението.  

Основният принос на докторантката е разработеният теоретичен модел за 

формиране на ценности в обучението по физическо възпитание и спорт при 

ученици от прогимназиален етап. Безспорно моделът е обвързан с 

необходимостта от актуализиране на учебните програми. Той съдържа 

определени елементи и характеристики, чрез които се преодоляват 

определени дефицити на съвременното физическо възпитание. Интересни са 

разработените схеми, които нагледно илюстрират модела. В представения 

модел според мен остават неясни целите на обучението по физическо 

възпитание, конкретното учебно съдържание, както и прилаганите методи и 

технологии. Тяхното включване ще придаде по-голяма практическа стойност 

на теоретичния модел.  
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 В трета глава са представени данни от проведените емпирични 

изследвания. Изследването е реализирано с 292 ученици от четири варненски 

основни училища (114 ученици са в експерименталните групи и 178 ученици 

са в контролните групи). Установено е равнището на формиране на 

физическата дееспособност на учениците в основната експериментална група 

в рамките на два етапа. В тази глава Йорданка Димитрова демонстрира 

умения за анализиране и интерпретиране на научните данни и проследяване 

на тенденциите в резултат на проведените научни изследвания. Това е 

направено по определени критерии за измерване на основните двигателни 

качества. Въведени са също показатели на Министерството на 

здравеопазването.  

Интерес представляват резултатите от апробацията на теоретичния модел  

по определени критерии. Оригинални са разработените сравнителни и  

оптимизационни модели на физическото развитие и физическата 

дееспособност на учениците. 

Всички представени научни резултати и факти са богато онагледени с 

таблици, графики, фигури и диаграми, които илюстрират установените 

тенденции и зависимости. В тази част проличава професионализмът и 

изградените умения на докторантката за провеждане на коректно научно 

изследване и умела интерпретация на количествените данни. При анализа на 

данните обаче бих препоръчала по-малка категоричност. Положителните 

промени могат да се дължат и на други фактори извън приложените 

експериментални въздействия.  

Като допълнително изследване в подкрепа на получените емпирични 

резултати са приложени данни от анкетни проучвания, проведени в три 

варианта. Според  мнението на изследваните лица са установени в по-голяма 
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степен положителни промени в експерименталната група, в сравнение с 

останалите ученици. Това се отнася до множество показатели като физически 

и психически качества, външни фактори, здравословен начин на живот, 

спортни занимания и други. Бих препоръчала въпросите да бъдат 

конкретизирани и да се внесе яснота в тяхната формулировка. Някои от 

въпросите се нуждаят от прецизиране на съдържанието (главно при Анкета № 

3 с отворени въпроси).  

Изводите на дисертацията са прекалено общи и е необходимо тяхното 

преосмисляне, с оглед съответствие на проведените научни изследвания. 

Авторефератът отразява вярно и достоверно съдържанието и структурата 

на дисертационния труд. 

 

4. Научни приноси на дисертационния труд 

Като основни приноси на дисертационния труд бих откроила: 

1. Изследван е значимият проблем за формиране на ценности със 

средствата на физическото възпитание и спорта при ученици от 

прогимназиалния етап на основната образователна степен в 

българското училище. 

2. Разработен е теоретичен модел със своите структурни елементи за 

ценностите в условията на училищното физическо възпитание в средна 

училищна възраст. 

3. Проучено е въздействието на модела върху формирането на ценности в 

различните им измерения в обучението по физическо възпитание и 

спорт при учениците от 5. до 7. клас. 
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4. Установено е положително отношение на изследваните ученици към 

теоретичния модел за ценностни ориентации в обучението по 

физическо възпитание и спорт. 

Към докторантката имам следния въпрос: 

Кое налага равнището на физическата дееспособност на учениците от 

основната експериментална група да бъде измерено два пъти в рамките на две 

последователни учебни години? 

5. Публикации по темата на дисертацията 

По темата на дисертацията са представени общо 5 самостоятелни научни 

труда, от които 1 студия (под печат), 3 научни статии в страната и 1 

публикация, отпечатана на руски език в чужбина. Всички са публикувани в 

утвърдени научни издания, като едното от тях е електронно списание. 

6. Заключение 

Като се позовавам на актуалността на дисертационната тема, правилно 

проведените научни изследвания, качествените научни анализи, 

достойнствата на разработката и приносните моменти за теорията и 

методиката на физическото възпитание предлагам на членовете на 

специализираното научно жури да присъдят на Йорданка Стефкова 

Димитрова 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) 

22. 01. 2016 г.   


