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за докторат на Петър Петков Колев на тема: 

„СПОРТНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ РАЗВИТИЕТО НА 

КООРДИНАЦИОННИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 13 – 15 ГОДИШНИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТИ” за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор” по професионална направление 1.3. Педагогика на 

обучението по физическо възпитание и спорт (Волейбол) 

Представеният за становище докторат е посветен на важен 

въпрос от спортното подготовка на подрастващи волейболисти. 

Докторантът Петър Колев е установил  необходимостта от научна 

разработка в областта на развитие на двигателните качества, в 

конкретност координационните способности на волейболистите и го 

е осъществил. Той умее целенасочено да анализира и обобщава 

литературния материал, да извлича хипотези и успешно ги доказва. 

Докторатът е построен в четири основни глави – теоретична, 

аналитична, експериментална и заключителна. 

Първата глава – „Теоретични основи на изследването“ е 

оформена на базата на 160 литературни източници.  Авторът, 

последователно в спортно - педагогическа взаимовръзка представя 

същността на научния проблем. Методично и структурно разкрива 

същността и значението на координационните способности на 

младия волейболист за двигателното възприемане на 

волейболната игра. 

Изведена е работна хипотеза, като отправна точка за 

реализиране на заложените експериментални изследвания. 

Целта и 5-те основни задачи са правилно структурирани и 

ясно формулирани. Методиката на изследването обхваща 

специфична организацията на използваните методи на изследване, 

които са структурирани в четири групи. Комплексната 

характеристика на развитие на двигателното ниво на подготовка и 

координационните способности е представена чрез спортно-

педагогическо тестиране в три направления – показатели за 

физическа дееспособност, показатели за координационните 

възможности и показатели за техническа подготвеност. 
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Проведен е спорно-педагогически експеримент, който е  

значим принос за методиката на спортната подготовка. Създадена е 

специализирана тренировъчна програма за развитие на 

координационните способности на младите волейболисти, която е  в 

основата на научния труд. Чрез нея, авторът доказва ролята и 

въздействието на кондиционните упражнения и тези от техниката на 

играта върху комплексното отражение на координационно-

двигателните качества в израстването на бъдещия волейболист. 

Най-информативната част на доктората е  третата глава - 

„Анализ на резултатите“, където са основните научни приноси. 

Авторът задълбочено, в строга вътрешна логическа връзка, 

произтичаща от поставените задачи, методически точно анализира 

обработената информация. Обогатявайки спецификата на 

спортната подготовка на волейболиста, Петър Колев разкрива 

отношението на младите състезатели към процесите на поощрение 

и наказание. Това разкрива друга, по-пълна картина на вникване в 

процеса на подготовка отстрана на изпълнителите към конкретната 

дейност и определя, до голяма степен, мотивационната 

предпоставка за активна и успешна изява. 

В продължение на анализа, авторът прави задълбочена 

статистическа интерпретация на показателите от трите групи, 

разкривайки тяхната вариативност и корелационна зависимост. 

Чрез установяване моментното ниво подготвеност на изследваните 

волейболисти, докторантът поставя основата за въздействие чрез 

специфичните упражнения за развитие на координационните им 

способности. Тук интерес би представлявало, да се установи 

съществува ли връзка между методите на възпитание и конкретните 

резултати, дадени следствие на целенасоченото въздействие. 

Кулминационната точка в анализа е втората му част, 

включваща проверка ефективността на специализираната 

тренировъчна програма. С висока професионална компетентност, с 

помощта на статистически методи, докторантът установява 

значимостта на разликите между средните нива на двете групи 

(експериментална и контролна), посочва причините, както и прави 

обективна оценка на ефективността на същата тренировъчна 

програма. Тази част от научния труд има изключено полезна за 
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практиката стойност, изтъквайки чисто методически ползата от тези 

конкретни упражнения за повишаване спортното майсторство на 

младите волейболисти. 

Изведените изводи и препоръки са правилно формулирани и 

съответстват на последователното решаване на задачите, 

постигането на целта и доказване на хипотезата. 

Като цяло, докторатът е написан на висок професионален и 

терминологичен език, правилно структуриран и богато онагледен. 

Заключение 

На базата на положителните оценки в научния труд и 

значимия му научен принос, както и от изградените професионални 

качества на автора да провежда научно изследване на високо ниво, 

предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят на 

Петър Петков Колев, образователната и научна степен „доктор“. 
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