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Приемам както темата, така и целта на експерименталното проучване 

като дисертабилни, а и твърде актуални: „Разработване в реални условия, 

апробиране на структурно-функционален модел за обучение и тренировка по 

тенис на студентите от СУ “Св. Климент Охридски“. Докторантът на свободна 

докторантура, най-напред се запознава с наличната литература, с редица 

нормативни документи, с опита в областта на спортно-педагогическата 

практика по тенис, разбира се приоритетно в Университета. Всичко това дава 

възможност още в началото на изследването да се разкрият редица 

закономерности, относно състоянието на третирания проблем. В списъка на 

ползваната литература акуратно са включени 130 автори и специалисти. 

Ретроспективният преглед показва, че кандидатът има добра теоритична 

подготовка, познава родните първоизточници по изследваната тематика, умее 

да обобщава практиката, правилно да използва съвременните методи за 

творческа оценка на литературни и документални източници. 

Данните от тази богата, научно-теоретична информация му позволяват да 

формулира работна хипотеза, която допуска, че чрез реализиране на 

разработения от автора управленски модел ще подпомогне по-успешното 

усвояване на сложната тенис-техника. 



Научно-изследователските намерения на Йорданов се осъществяват с 

определен набор от научни методи, методи за обективизиране на получените 

данни, както и с богата и доказана със статистическа надеждност тестова 

батерия. 

Висока оценка заслужава стремежът на докторанта да моделира 

подготовката в областта на физическото възпитание и спорта. Така той 

разработва структурно-функционален модел за обучение и тренировка по тенис 

на студентите от СУ. 

Моделът представлява програмен документ за обучение и тренировка. С 

моделирането на подготовката се създава възможност за обективизиране на 

средствата и методите, а с това и научно да се управлява двигателната дейност 

на човека. В случая той разглежда спортната техника, като функция на 

централната нервна система и като система със сложна, многофакторна, 

йерархична структура, която управлява движенията на обекта в учебно-

тренировъчния процес. 

В резултат на този, бих го определил като системен подход гл. ас. Е. 

Йорданов разкрива научно-теоретичните основи на обучението по тенис на 

студентите от СУ в т.ч. и субординацията между функциите и взаимовръзката 

между отделните нива на модела. 

Въз основа на резултатите от експерименталното проучване, накрая на 

труда се правят редица мотивирани препоръки към Департамента по спорт на 

СУ: за оптимизиране на финансовото и материално-техническото състояние; 

научно-методичното ниво на обучение и тренировка и състезателната дейност в 

Университета. 



Кандидатът има определена заслуга за издигане на теорията и практиката 

по тенис в СУ на съвременно научно-методично ниво. Има 10 участия в научни 

форуми и изследователски проекти, 11 участия в конференции и съответно 

публикации в научни сборници, три от които са по дисертационната тема. 

Изложеното по-горе ми дава основание да предложа на Уважаемото 

Научно жури да присъди образователна и научна степен „Доктор” по 

съответното професионално направление 1.3 Педагогика на обучението на гл. 

ас. Е. Йорданов. 

 

 

 

Рецензент:................................. 

София проф. дпн Крум Рачев 

10.11.2012 г. 


