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          Представената ми за рецензия докторска дисертация обхваща важна 

тема, касаеща здравето, спортните интереси, проблемите на бъдещите 

висшисти,  в различните специалности на Софийски Университет. 

           

          Научният труд  е написан според изискванията за написването на 

този род научни разработки:  -Увод , четири глави, ползвана литература и 

приложение. 

         Написан е на 144 страници на правилен граматичен български език.  

Онагледена  е с  27 таблица и 16 фигури и 3 схеми. Ползваната литература 

е на 130 български автори, като мога да заява, че са прочетени и отразени 

голяма част автори, които са писали по темата.  

         В приложение е дадена програма за комплексна тренировка и 

получените нормати   за развитие на специални физически качества на 

студенти от СУ. 

        Първа глава: В тази част от труда докторанта Йорданов, прави 

преглед на развитието на Софийски Университет, от неговото основаване 

до днешни дни. 

Следва подробно разглеждане на  развитието на физическото възпитание и 

всички видове спорт, които са се изучавали през изследвания период, като 

ги разделя на 3 периода. Като специалист по тенис докторанта отделя 

внимание на общите и научно – теоритичните основи в обучението по 

тенис.Тук Йорданов, отбелязва и развитието на тениса като спорт в СУ.  

           Важна  част от литературния обзор заема  значението, ролята и 

мястото на физическата дееспособност , както и методката за развитието 

на физическите качества, в помощ при формирането на двигателните 

навици в заниманията по тенис. 

          Прави много добро впечатление задълбоченото интерпретиране на на 

формирането и усъвършенстването на двигателния навик в в 1 глава т.3.2., 

което показва владеенето на материята. 

         Първа глава завършва с работна хипотеза, която въз основа на 

направения управленски модел, ще разкрие  най – значимите проблеми при 

обучението на студентите с тенденция да се отстранят в практиката. 



         Втора глава: Поставената цел е да се разкрият проблемите чрез 

създадения структурно – функционален и управленски модел за 

обучението по тенис на студентите в СУ. 

        За постигане на целта са поставени за решаване 5 задачи, които 

произтичат от нея. 

            В изследването е изполвана комплексна  методика със 

студентите обучавани по тенис. Използвани са 13 теста за изследване на 

физическо развитие и физическа дееспособност. Тук е направена и 

професионална експертна оценка на техниеската подговка на основните 

удари в тениса. Предложена са примерни комлекси от упражнения за 

развитие на специални физически качества разработени в 4 варианта.  

         Организацията на изследването преминава през 3 етапа, включващи 

периода от 2006 до 2012 година. 

          В Трета глава най съществения анализ е на функционирането на 

създадения структурно – функционален и управленски модел за обучение 

на студентите от СУ по тенис.  Според мен това е най – значимия принос 

в научната разработка. Докторанта много професионално анализира 

различните управленски структури, както и управленския модел  на 

обучение.  

       За да разкрие механизма на действие на обучаващата система, 

докторанта я разделя на 4 елемента – информационен, 

интерпретиращ, контролен, диагностичен и коригиращ. 

        В тази глава са анализирани показателите от физическото развитие и 

физическата дееспособност, като данните прилежно са изложени в 

табличен вид.  

       Мотивацията, интересите и отношението на студентите обучавани по 

тенис, са анализирани от направената анкета от 14 въпроса, тясно свързани 

с играта тенис. 

       Втория значим принос  в дисертационния труд е направения 

задълбочен, професионален анализ на спортно състезателната дейност на 

отборите по тенис, като е приложено годишното и семестриалното 

планиране на тренировъчната и състезателната подготовка,  както и 

спортния календар на планираните състезания. 

        Направени са 7  изводи и  препоръки са коректно изведени от от 

направения анализ  в трета глава и отговарят на поставените задачи. 

       Имам 2 въпроса  към дипломанта:   

       Коя според Вас е най значимата причина студентите да практикуват 

тениса като спорт, от управленски, организационен и емоционален аспект? 

       Къде смятате че съществуват резерви в Департамента по Спорт в СУ 

Климент Охридски, за да се развие и популяризира тениса като спорт, а 

защо не да се достигнат спортните резултати  по времето на братя 

Пампулови и Любка Радкова?  

      В заключение : 



Предлагам  на Уважаемото Научно Жури да допусне до официална 

защита докторският труд на Евгени Йорданов на тема „ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА МОДЕЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА 

СТУДЕНТИТЕ ОТ СУ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” за присъждане на 

образователната и научна степен „ Доктор”, като давам висока оценка 

за интересната  и  задълбочена  научна  разработка. 
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