
С Т А Н О В И Щ Е 

на 

дисертационен труд на Альоша Недев, докторант на 

самостоятелна подготовка на тема „ ВЛИЯНИЕ НА 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ЗАНИМАНИЯ ПО КАРАТЕ, БОРБА СВОБОДЕН 

СТИЛ И БОКС ВЪРХУ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИ И 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

СЕДЕМНАДЕСЕТГОДИШНИ УЧЕНИЦИ (СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ)”, 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) 

от 

доц. д-р Елена Джамбазова-Спасунина, член на научното жури 

със заповед на ректора на СУ „Св. Климент Охридски” № РД 38-

138 от 16.03.2016г.  

 

 Представеният дисертационен труд е посветен на тема с 

практическо приложна насоченост. Училищните форми на 

физическо възпитание, съдържанието и въздействието им следва 

да отговарят на потребностите на обществото. Всяко изучаване 

на тези форми и средства допринася за оптимизиране на учебния 

процес и осъществяване функциите на физическото възпитание. 

Поради това, считам, че темата е актуална и авторът я е 

аргументирал в своя увод. 

 Дисертационният труд представлява едно завършено 

научно изследване разработено на 261 страници, с онагледени 

резултати на 95 таблици. Проучени са 87 литературни източника 



на кирилица и латиница и са  надлежно отразени в списък в края 

на дисертацията  

 Дисертационният труд е структуриран в: увод, три глави, 

изводи и препоръки, приноси и ползвана литература. Тази 

структура съответства на изследването и отделните части са в 

подходящо съотношение като обем. 

 Глава първа  е озаглавена „Проучване на литература по 

темата”. Това проучване е представено в три подраздела. 

Авторът умело и разнообразно ни запознава с резултати, 

постигнати от други специалисти, коментира ги компетентно, 

изразява лично отношение, като отчита общото и различното със 

собственото изследване.  

 Във втора глава са описани целите, предметът, хипотезите. 

Формулирани са правилно и определят насоката на 

изследването. Представената методиката е богата и подходяща 

за проучването. Използвани са 28 теста, обособени в четири  

групи: за оценяване на антропометрични, двигателни, 

когнитивни и конативни променливи. Всички те са описани 

подробно и ясно се разбира как са прилагани. Представена е и 

програмата за експерименталната работа. 

 Резултатите са обработени със следните статистически 

методи: вариационен, корелационен, факторен и многофакторен 

дисперсионен анализ, Колмогоров-Смирнов тест за оценка на 

разпределението. Отчитано е и функционалното натоварване.  

 Като се има предвид сложността на част от методите, броят 

на изследваните лица (262) и разпределението им в четири 

групи, трябва да отчетем големия мащаб на работата.   



 Трета глава „Резултати и дискусия” е най-обемна. На 174 

страници са поместени резултатите във вид на 95 таблици и  е 

направен прецизен анализ. Обособени са три подраздела. В 

първия се коментират основни дескриптивни статистически 

параметри и метода Колмогоров-Смирнов за първоначалното и 

крайното измерване при групите: Физическо възпитание, Карате, 

Борба и Бокс. Докторантът извежда основните дескриптивни 

характеристики при всички тестове и групи изследвани лица при 

началното и крайното снемане на резултатите. Във втората част 

са поместени факторните структури  при всички характеристики и 

групи. А в третата част е направен анализ на разликите и на 

влиянието на експерименталната програма. Резултатите от него 

представляват принос на работата за теорията и практиката. В 

тази глава проличава умението на докторанта да интерпретира 

данните, да ги свързва с предишни изследвания и да прави 

обобщения. 

 Изводи и препоръки – Те са направени на базата на 

резултатите и са тяхно логично следствие. Формулирани са ясно 

и са насочени към практиката.  

 Литература – Ползваните литературни източници в 

дисертационния труд, както  и при представянето им в края са 

отразени коректно. 

 Приносите са базирани върху експерименталните 

резултати. Докторантът уточнява, че те ще се отразят най-вече 

върху научните проучвания и практическа работа в спортовете 

карате, борба свободен стил, бокс и физическо възпитание. Ще 

са в помощ при селектирането на млади потенциални спортисти 

за постигане на по-високи резултати. Ще имат значение за 



задоволяване на личните интереси на младите хора и на 

обществото като цяло. 

 Като обобщение искам да отбележа, че темата е актуална и 

резултатите от нея ще се ползват в практиката. Приложен е богат 

изследователски инструментариум, който съответства на 

поставените цели. Дисертацията впечатлява със значителния 

обем изследователска работа. Резултатите са анализирани 

коректно и компетентно. Дисертацията е написана на научен 

стил, с ясен език и представя докторанта като добър 

изследовател и надежден учен. 

 Заключение 

 Представеният научен труд има безспорни качества и 

приноси, поради което предлагам на членовете на уважаемото 

научно жури да присъди образователната и научна степен 

„доктор” на Альоша Недев, в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по 

физическо възпитание и спорт) 

 

24.04. 2016                                 доц.д-р Елена Джамбазова 

 


