СТАНОВИЩЕ
на проф. д.п.н. Емилия Миленкова Рангелова, област на висше
образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/ е-mail –
erangelova@abv.bg
за дисертационния труд на Ирен Йорданова Пелтекова на тема:
„МЕТОДИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ В УСЛОВИЯТА НА
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР” в
област на висшето образование 1.Педагогически науки, по професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението
по физическо възпитание и спорт – баскетбол)
Предложеният за защита дисертационен труд е посветен на проблем,
който е недостатъчно изследван в областта на Методиката на обучение по
баскетбол на студенти с неспортна насоченост

в условията на

университетското образование.
Трайният интерес на Ирен Пелтекова към изследвания проблем е
свързан с цялостната й съзнателна професионална дейност след
завършване на висшето образование в НСА по специалност „Учител по
физическо възпитание и Треньор по баскетбол”. Доказателство за това е
работата й като хоноруван преподавател по баскетбол в НСА и
СУ”Св.Кл.Охридски”, а по-късно и като редовен асистент по баскетбол в
СУ”Св.Кл.Охридски”.
Цялостната структура на предложения за защита дисертационен труд
е логически свързана и убедително оформена в увод, три глави и
заключение.
Задълбоченият теоретичен анализ на баскетбола като самостоятелна
учебно-спортна дисциплина по принцип и в частност – баскетболът в
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университетското образование и разкриването на мястото му по
отношение формирането на значими ценности и качества в съвременната
личност, позволява на гл. асистент Ирен Пелтекова прецизно да очертае
целта, задачите, предмета и обекта на изследването.
Разработените и апробирани модели за обучение по баскетбол на
студенти с неспортна насоченост са актуални, достъпни и съобразени с
академичната

натовареност.

разнообразни

изследвания

За
и

целта

авторката

литературни

е

източници,

анализирала
свързани

с

проблемите на дисертационния труд. Моделът за обучение по баскетбол от
профилирани групи във висшите училища и моделът за обучение по време
на

учебно-спортна

практика

включват

подробно

описание

на

компонентите на баскетболната подготовка, включително времетраене и
натоварвания.
Анализът на резултатите от направеното изследване, онагледен с
таблици и фигури, убедително доказва, че създадените теоретическите
модели за обучение по баскетбол в университетски условия са използваеми
в практиката.
Интерес представлява и авторската методика за приложение на
разработените модели при обучението на студенти от профилирани групи
по баскетбол в условията на университетското образование.
Доказателство за работещите модели и методика за тяхното
приложение в педагогическата практика са и резултатите от проведеното
изследване с активни треньори, преподаватели и студенти по проблема.
Цялостният анализ на дисертационния труд позволява да се очертаят
и приносите му за педагогическото познание, а именно:
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 Разработен и практически използван е инструментариум, с помощта
на който е изследвана техниката на стрелба в коша и условията за
оптимално обучение по баскетбол на студенти с неспортна
насоченост.
 Разработени и успешно апробирани са модели за обучение по
баскетбол на студенти с неспортна насоченост в условията на
университетското образование.
 Създадената авторска методика за обучение по баскетбол на
студенти с неспортна насоченост може да бъде използвана в
масовата педагогическа практика на университетското образование.
Представеният автореферат изцяло отразява съдържанието на труда.
Посочените публикации са по темата на дисертационния труд.
В заключение искам да изразя своето дълбоко убеждение, че
представеният за защита дисертационен труд отговаря на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав в Република България.
Очертаните реални приноси за педагогическото познание ми дават
основание убедено да предложа на членовете на уважаемото жури, да
присъдят

на

докторантката

Ирен

Йорданова

Пелтекова,

образователната и научна степен "ДОКТОР" по професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по - Методика на обучението
по физическо възпитание и спорт – баскетбол.

20.10.2012 г.
София

автор на становището: Е. Рангелова
/проф.д.п.н. Ем.Рангелова/
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