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Факултет по начална и предучилищна педагогика 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

От проф.Димитър Петров Михайлов, доктор 

 

На дисертационният труд за присъждане на образователната и научна 

степен „ДОКТОР“ 

В професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“ 

Научна специалност: „Методика на обучението по физическо възпитание 

и спорт“ 

Тема: „Влияние на извънучилищни занимания по карате, борба свободен 

стил и бокс върху антропометрически и психофизически характеристики 

на седемнадесет годишни ученици /сравнителен анализ/“ 

Автор: Альоша Недев 

Научен ръководител: доц.Елена Джамбазова, доктор 

 

 Процесите, които текат в обществото като цяло, неизменно засягат и 

физическото възпитание и спорта. На сегашния етап учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт“ не се справя със задачата за повече и по-

качествена двигателна активност на учениците. Търсенето на различни форми, 

средства и начини на организиране на спортни дейности с целенасочена 

двигателна активност е приоритетна задача на учителите и треньорите по 

различни видове спорт с цел подобряване на антропометричните, физическите 

и психологическите характеристики на учениците. 
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 В този смисъл дисертационният труд на Альоша Недев е особено 

актуален, тъй като е посветен на недостатъчно проучените възможности на 

спорта /в случая – карате, борба свободен стил и бокс/, при които чрез 

прилагането на специализирани тренировъчни програми ще се подобрят 

антропометричните и някои психофизически характеристики на 17-годишни 

ученици. 

 Представеният дисертационен труд представлява едно целенасочено 

научно изследване, което има подчертан практически и теоретичен аспект. 

 В дисертационният труд личи едно добро познаване на изследвания 

проблем от страна на докторанта. Представеният дисертационен труд е в обем 

от 250 страници, които включват следните раздели: 

 Глава първа: Проучване на литература по темата. 

 Втора глава: Цели, предмет, хипотези и методика на проучването. 

 Трета глава: Резултати и дискусия. 

 Раздел: Изводи и препоръки. 

 Освен тези основни раздели дисертационният труд включва увод, 

научно, обществено и практическо значение на изследването и ползвана 

литература. 

 Библиографската справка съдържа 87 литературни източника и 

публикации. 

 Дисертационният труд е онагледен с 95 таблици, които подпомагат за по-

доброто възприемане на текста. Дисертационният труд започва с „Увод“, в 

който докторанта насочва вниманието към същността на научния труд. 

 Глава първа на дисертационният труд, която е озаглавена „Проучване на 

литература по темата“, докторанта е разработил в три подраздела в обем от 32 

страници. 

 Обобщеният извод, който можем да направим е, че разделът е направен 

акуратно и компетентно. Научно теоретичен интерес представляват втория и 
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третия подраздел, където докторанта анализира голям брой научна фактология 

по изследвания проблем. 

 В цялата глава първа ясно личат и вижданията на докторанта по 

изследвания проблем. 

 Глава втора „Цели, предмет, хипотези и методики на проучването“ е 

разработена в обем от 36 страници и четири подраздела. 

 Основната цел на изследването е добре формулирана. Изведеното от 

докторанта специални цели определям като подходи /задачи/ с помощта на 

които докторанта е реализирал своята цел. Изложената от докторанта хипотеза 

е добре основана. 

 Четвърти подраздел „Методи за проучване“ докторантът е разработил 

изключително компетентно и съдържателно. Описан е контингента на 

изследването, който включва 262 лица при първото тестиране и 260 лица при 

крайното измерване. 

 В подраздела е направено добро описание на показателите, които са 

снети при тестирането на изследваните лица, описана е експерименталната 

програма, както при работа по трите вида спорт, така и работата в часовете по 

физическо възпитание. 

 Самата втора глава завършва с подробно описание на статистическите 

методи, с които са обработени данните от изследването. 

 Трета глава „Резултати и дискусия“ е разработена в обем от 174 

страници и в три изключително обстойно описани подраздела. 

 Цялата глава трета е разработена на високо научно ниво. Основание за 

това заключение ми дава добре използваните статистически методи и 

компетентното анализиране на резултатите. 

 В първия подраздел „Основни дескриптивни статистически параметри…“ 

докторанта анализира своите резултати, умело ги съпоставя с резултата от 

изследвания на други автори. 
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 Във вторият подраздел докторанта обосновава необходимостта от 

факторизация на резултатите, като по този начин доказва значението от 

занимания със спорт в случая карате, борба свободен стил и бокс, а също така 

и в часовете по физическо възпитание. 

 В третият подраздел докторанта анализира настъпилите разлики след 

експерименталната работа. Използваният многовариантен анализ на ко-

вариацията е спомогнал научно да се обосноват получените резултати. 

 Обобщения извод за цялата глава трета е, че: направен е обстоен 

статистически анализ на резултатите. Считам, че докторанта е можел да 

намали част от статистическия анализ за сметка на педагогическите 

обобщения. 

 Дисертационният труд завършва с изводи и препоръки. Докторанта 

научно е обобщил своите изследвания в 7 извода. Те са изключително 

обстойни и ясни. Направената от Альоша Недев обобщена препоръка изцяло е 

насочена към практиката. 

 Накрая на моя анализ искам да обобщя: Дисертационният труд на 

Альоша Недев притежава научно-теоретична новост и има практическа 

приложимост. Научните приноси изведени в края на дисертационния труд 

съвпадат с моите виждания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Имайки предвид гореизложеното считам, че дисертационният 

труд съдържа научно-приложни резултати, които представляват оригинален 

научен принос. С разработеният дисертационен труд докторантът показва, че 

притежава задълбочени теоретични знания и способности за самостоятелни 

научни изследвания. 

 С убеденост предлагам на членовете на научното жури да присъди 

образователната научна степен „ДОКТОР“ на Альоша Недев в 

професионалното направление 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и научната 

специалност „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“. 

       ИЗГОТВИЛ: 

      /проф.Д.Михайлов, доктор/ 


