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Трудът е представен в обем от 159 страници, състоящ се от увод, 3 глави, 

библиографска справка от 130 литературни източника (130 заглавия на кирилица) и 1 

приложение с нормативи за оценка на физическата дееспособност на студентите.  

Изследването  е обективно онагледено от 19 фигури и 29 таблици.  

Авторът  има 3 самостоятелни научни публикации по изследвания проблем, 

свързани с темата на дисертацията. 

Дисертацията, авторефератът към нея, публикуваните статии и представените 

документи отговарят на законовите и под законови изисквания за защита на научната 

степен “Доктор”. 

Дисертационният труд е посветен на значим и актуален проблем, свързан с учебно-

тренировъчната работа по тенис, която е актуална и на съвременния етап от развитие в СУ 

,,Св. Климент Охридски”.  

В глава първа са разкрити научно-теоретичните основи на тениса, методиката на 

развиването на физическите качества и на формирането на техническите умения и навици 

в заниманията по тенис Авторът прави това при проследяването на развитието на тениса в 

СУ ,,Св. Климент Охридски”. Особено внимание авторът е отделил на разкриване на 

структурата на физическата готовност и на най-значимите методи за развиване на 

физическите качества. Изяснени са научните основи на спортната техника в тениса и на 

закономерностите при формирането на двигателни навици. Тук докторантът демонстрира 

умения да интерпретира критично литературен и емпиричен материал, както и да извежда 

закономерности и ново знание за оптимизация на учебния процес. 

В глава втора се излага експерименталната програма на докторанта - работната 

хипотеза, целта и задачите в дисертационния труд са поставени коректно и точно. 

Избраните методи за изследване позволяват да се придобие достоверна и обективна 

информация съобразно предмета и обекта на изследване. 



Чрез аробирането на теоретико-експерименталния модел се преследва доказването 

на предположението, че усъвършенствуването на модела за обучение по тенис на 

студентите ще доведе до оптимизиране на системата и подобряване на качеството 

на учебно-тренировъчната работа. 

Проверката му в глава трета на дисертационния труд се с свързва анализа на 

изградения структурно-функционален и управленски модел за обучение по тенис чрез:  

◘ функците на директното обучение на студентите (блок А), чрез 

специализирана технология и програми създадени от докторанта,  

◘ реализираната от обучаващата подсистема (блок Б) програма на 

докторанта, имащи отношение към овладяването основите на игровата и 

състезателната дейност по тенис. 

Докторантът анализира параметрите на физическата готовност на студентите за 

занимания с тенис и изследва мотивацията, интересите и отношението им към обучението 

в този спорт. Анализът и интерпретациите на емпиричните данни са направени 

компетентно в критичен аспект, а направените констатации са обобщени в изводи и 

очертават методически насоки за решаването на съществуващите нерешени проблеми. 

Тук искам да отбележа значимостта на разработването и експериментирането на 

методи като и програмите за обучение по тенис, както и на нормативната база за контрол 

на физическата дееспособност на студентите. Видимо обективизирано е представено 

апробирането им в практиката и е доказана ефективността им по отношение 

оптимизацията на обучението по тенис и подобряване на физическата дееспособност на 

обучаемите. Подобрена са техническата и общофизическата подготвеност на студентите: 

◘ усвояват се основите на техниката и се развиват, и усъвършенстват 

физическите качества – сила на хвата на ръцете; взривната сила на 

ръцете и краката; бързина; ловкост и гъвкавост; издръжливост; 

◘ реализират се учебно-тренировъчни занятия по тенис, залегнали в 

учебното разписание. Комплексите от специални физически упражнения 

се включват в началото и края на основната част на учебно-

тренировъчните занятия като се използва кръговият метод на 

организация. 

Направените изводи и препоръки за практиката са добре формулирани и 

съответстват на поставената цел и задачи. 

Анализът на резултатите от проведения педагогически експеримент сочи, че 

приложеното съдържание, методиката и организацията на физическата подготовка със 



студентите от експерименталната група са повлияли положително върху тяхната 

физическа дееспособност, която отбелязва подобрение. Подобрението е осъществено в 

усвояването на техниката на играта. 

Приносите на дисертационното изследване на гл.ас. Е. Йорданов се състоят в 

следните резултати от реализирането на теоретико-експерименталния модел: 

1. Разрабоен и апробиран е модел за ефективно изграждане на технически 

способности за практикуване на тенис у студентите, както и за развиването на 

физическата готовност. Той е теоретично и научно аргументиран и е доказан въз основа 

на коректно проведено и обективно представено експериментално изследване, отнесено 

до важни параметри на физическата готовност на студентите, на мотивацията им за 

занимания с тенис и на техничската им подготовка. 

2. Приложена е технология на оптимизирано обучениепо тенис, която включва 

система от изисквания към организацията по модули ,,Обща физическа подготовка” и по 

,,Техническа подготовка”, както и към специализираното обучение с модули: ,,Морално-

волева” и ,,Тактическа подготовка”. Установява се в резултат на статистически методи за 

достоверност, че тя с успех може да се прилага от всички спортове, практикувани в 

Департамента по спорт на СУ.  

3. Реализиран е функционално алгоритъм от дейности в обучаващата 

подсистема – диагностична, информационна, интерпретираща, контролна и корегираща 

при анализа на физическата готовност на студентите от СУ за занимания с тенис. На тази 

основа се подобряват основните показатели за физическо развитие на студентите. 

Установени са експериментално най-важните за практикуване на тениса физически 

качества за практикуване на тениса. Създадена е експериментално и е внедрена 

технологично в обучението по тенис система от ,,примерни комплекси от упражнения за 

развитие на специални физически качества” и от предпоставки за ефективно овладяване 

на основите на техниката на тениса. 

4. Доказано въз основа на изведени обективни тенденции е значението на 

организационни форми на обучението по тенис за изграждането на  трайни навици за 

физически упражнения и спорт у студентите. Освен потвърждаването на функциите на 

задължителната форма на обучение, се разкрива и тази на самостоятелната физическа 

подготовка. Тя се използва както в задължителните учебно-тренировъчни, така и в 

извънучебните занимания. 

5. Разработена и апробилрана е нормативна база за контрол и за оценка на 

физическата готовност на студентите. Тя се използва оперативно при осъществяването 



на предварителения и на текущия контрол и регулира нормативно успешното формиране 

на учебните групи по тенис и на готови тенисисти за представителните отбори.  

По дисертационния труд могат да се направят някои критични бележки и 

препоръки: 

◘ В глава втора не е изяснена убедително технологията за разработване 

на нормативите за определяне на развитието на физическите качества 

на студентите. 

◘ Взривната сила на краката е изследвана с два различни теста и не е 

уточнено кои данни са с информативен характер за направените 

сравнения. 

◘ Представеният анализ на резултатите от изследването на 

техническите възможности на студентите за участие в игрова дейност 

по тенис е целесъобразно да бъде по-обстоен. 

◘ Ползваните автори са само на кирилица и липсват такива на 

латиница. 

◘ Съществуват технически грешки в текста, които е можело да бъдат 

отстранени. 

Направените бележки не омаловажават качеството на представения научен труд. 

Изследването в областта на научното познание има определено комплексен характер и се 

отличава с теоретико-приложна стойност. 

В заключение: Като имам предвид позитивните ми, откроени в дисертационния 

труд оценки и очертаните научни приноси на докторанта, давам положителна оценка на 

дисертационния му труд ,,Изследване на модел за усъвършенстване на обучението по 

тенис на студентите от СУ ,,Св. Климент Охридски” и предлагам на уважаемите членове 

на Научното жури да присъдят на гл. ас. Е. Йорданов образователната и научна степен 

„Доктор”. 

21.11. 2012 г. 
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