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 Процесите, които текат в обществото като цяло в Р. Македония, 

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, двигателните и психологическите характеристики на 

учениците. 



 В този смисъл дисертационният труд на Деян Недев е особено 

актуален, тъй като е посветен на недостатъчно проучените възможности на  

спорта (в случая карате, джудо, бокс и свободна борба) до каква степен 

подпомагат и подобряват някои антропометрични и психофизически 

характеристики на 15 годишните ученици. 

 Представения дисертационен труд представлява едно целенасочено 

научно изследване, което има подчертан практически и теоретичен аспект. 

В дисертационния труд личи едно добро познаване на изследвания 

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

от 252 страници, които включват следните раздели: 

1. Проучвания на литературата по темата. 

2. Предмет, цел, задачи и методика на проучването. 

3. Резултати и дискусия. 

4. Изводи и препоръки. 

Освен тези основни раздели дисертационният труд включва увод, 

библиографска справка и списък на публикациите свързани с темата на 

дисертационния труд. 

Библиографската справка съдържа 159 литературни източника. 

Дисертационният труд е онагледен със 178 тоблици, които подпомагат 

за по-доброто възприемане на текста. 

Първата глава на дисертационният труд, която е озаглавена 

„Проучвания на литературата по темата” докторанта е разработил в 6 

подраздела. 

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

компетентно. В първите пет подраздела, докторанта анализира голям брой 

научна фактология по изследвания проблем. В шестия подраздел е изведена 

работната хипотеза. 

Глава втора „Предмет, цел, задачи и методика на проучването” е 

разработена в обем от 27 страници и в 4 подраздела. Целта на изследването е 

добре формулирана. За нейното реализиране са изведени 3 приоритетни 



задачи. Четвъртият подраздел „Методи на изследването” докторанта е 

разработил изключително съдържателно. Описани са всички групи тестове, с 

помощта на които  са снети показателите при всички 365 изследвани лица. 

Самата втора глава завършва с подробно описание на статистическите 

методи, които са обработени данните от изследването. 

Трета глава „Резултати и дискусия” е разработен в обем от 187 

страници в 5 изключително обстойно описани подраздела. Последователно са 

анализирани получените резултати; при изследваните лица – каратисти, 

боксьори, борци – свободен стил, джудисти и ученици, които посещават 

часовете по физическо възпитание. 

Направен е обстоен статистически анализ на резултатите, както по 

групи спортове, така и по показатели. 

Считам, че докторанта е можел да намали част от статистическия 

анализ за сметка на педагогическите обобщения. 

Дисертационният труд завършва с изведени изводи и препоръки. 

Докторантът научно е обобщил своите изследвания и анализи в 6 извода. Те 

са обстойни и ясни. Направената от Деян Недев обобщена препоръка изцяло 

е насочена към практиката. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Имайки предвид гореизложената, считам че 

дисертационният труд съдържа научно-приложни резултати, които 

представляват оригинален научен принос. С разработения 

дисертационен труд докторанта показва, че притежава задълбочени 

теоретични знания и способности за самостоятелни научни изследвания. 

С убеденост предлагам на членовете на научното жури да присъди 

образователната и научна степен „ДОКТОР” на Деян Недев в 

професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по…” 
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      /проф. Д. Михайлов, доктор/ 


