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Докторант: Евгени Симеонов Йорданов 

 

 

Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България дисертационният труд за присъждане на научната и 

образователната степен „доктор” трябва да представлява оригинален 

принос в науката и да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способност за 

самостоятелни научни изследвания. 

В своето становище искам да отбележа, че представеният за 

обсъждане дисертационен труд на тема „Изследване на модел за 

усъвършенстване на обучението по тенис на студенти от СУ „Св.Климент 

Охридски“ отговаря напълно на изискванията на закона. 

Днес в съвременното технологично интернет общество основен 

проблем за населението на страната ни е заседналият начин на живот и 

произтичащите от него здравословни проблеми. Редица научни 

изследвания показват, че вредните навици се изграждат още в началното 

училище, където мястото на физическото възпитание и спорт са подценени 

и много често изключени от общия учебно-възпитателен процес на 

подрастващите и продължава и през студентските години на младежите, 

където отново физическото възпитание и спорт не заема необходимото 

място в учебния план на студентите. Направената ретроспекция на 
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развитието на най-старото и реномирано висше училище в България ни 

запознава подробно и точно с изграждането и утвърждаването на „Алма 

Матер“ от 1888 година до наши дни. 

Посочени са основните периоди в развитието и утвърждаването на 

физическото възпитание и спорт в СУ „Св.Климент Охридски“. Цитирани 

са редица изследователи на историята на университета и проучените 

учебни планове, касаещи включването на физическото възпитание и спорт 

в учебните програми на студентите. Изредени са редица спортове, по 

които отборите на университета имат постигнати успехи.   

В глава първа, подзаглавие 1.3. смятаме, че докторанта г-н Йорданов 

може да изследва по задълбочено множеството дисертации, в които са 

засегнати проблемите и разгледани редица компоненти на оптимизиране 

на обучението по тенис със студенти както в България, така и в чужбина.  

Това би обогатило литературния обзор и подпомогнало самия докторант 

при извеждане на анализите, а и сравненията които биха произтекли ще са 

само в полза на представената ни разработка. В същия е избран терминът 

физическа готовност, като докторантът цитира автори, според които в 

литературата не е изяснено напълно съдържанието на този термин. Други 

автори като проф.Кайков влагат в термина много широко съдържание от 

състояние на функционална и психомоторно годност, до адекватност на 

определени нива, характерни за различни видове дейност. Бихме 

препоръчали на докторанта да избягва определения като добра или лоша 

физическа готовност, тъй като в спорта тези параметри имат определени 

граници, които са известни в спортната наука. Докторантът коректно и 

точно е цитирал и обяснил елементите на физическата дееспособност. 

Направил е  много задълбочена характеристика на спорта тенис и 

компонентите на техниката на играта, както й основните изисквания към 

нивото на общата физическа дееспособност, като предпоставка за 

ефективно обучение по тенис. 
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Подробно и с много детайли ни е представена методика за развиване 

на физическите качества и формиране  на необходимите двигателни 

умения и навици при занимания по тенис. 

Описани са програмите по тенис и тяхното развитие в годините в СУ 

„Св.Климент Охридски“.  

Работната хипотеза на настоящото проучване се основава на 

логичното предположение, че обследвайки съвременната спортно-

педагогическа литература и практика в системата на организация, 

управление и професионално разработване на методики за начална и 

специализирана подготовка по тенис със студенти в СУ „Св.Климент 

Охридски“ , както и влиянието на изброените аспекти върху физическото 

развитието на студентите и подобряване на техните умения и представяне 

в състезания ще допринесе за оптимизиране на обучението по тенис и 

подобряване на общата физическа дееспособност на студентите чрез този 

спорт. 

 

1. Актуалност 

 

Представеният научен труд на Евгени Йорданов е посветен на 

актуален и с нарастваща значимост проблем. В СУ „Св.Климент 

Охридско“ все по-остро се чувства нуждата от осъвременяване на 

програмите по физическо възпитание и спорт, съобразяването им с нивото 

на физическа дееспособност на студентите, както и техните интереси и 

спортни умения и потребности, променената ценностна система, 

постоянните реформи в сферата на образованието и много други фактори, 

поставящи пред сериозни изпитания  преподавателите. В този смисъл 

настоящият дисертационен труд има  практическа стойност, съдържа 

иновационни моменти, представяйки ни възможностите за ефективна 

спортна подготовка чрез конкретен вид спорт, в конкретния случай тенис.  
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2. Структура 

 

В структурно отношения трудът отговаря на изискванията за подобна 

разработка – логично подреден, добре структуриран, грамотно написан. 

Съдържанието е разпределено в Увод, три глави (Литературен обзор; Цел, 

задачи, методика и организация на изследването; Анализ на резултатите от 

проведените изследвания; ), Изводи и препоръки за практиката. Трудът е в 

обем от 159 страници, включително ползвана литература и 8 страници 

приложения.  Онагледен е с 16 фигури, 27 таблици и 2 схеми.  

 

3. Съдържание 

 

Първа глава – Теоретична постановка на проблема въз основата на  

проучените  литературни източника. Литературният обзор е изграден на 

основата на 130 литературни източника на кирилица. Няма отбелязани 

литературни източници на латиница и интернет – сайтове. Теоретичната 

част е логически построена и представя автора като компетентен 

изследовател с добра ориентация и познаване на литературните източници, 

както и изразена пристрастност към разглежданата проблематика.   

Ясната логика  в теоретичната част следва и при постановката на 

експерименталното изследване. Втората глава описва методологията на 

експеримента, като са ползвани съвременни научноизследователски 

методи и подходи.  Представена е подробно и коректно.  

Целта, задачите, предметът и обектът са представени много добре. 

Още в целта дипломантът ни насочва към основния приносен момент в 

дисертационния труд, а именно изследване на създаден от автора 

структурно-функционален и управленски модел за обучение по тенис на 

студенти от СУ „Св.Климент Охридски“. Искаме само да отбележим, че 
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според нас тестове 4 и 5 трябва да бъдат преименувани от Сила на хвата на 

силна ръка и сила на хвата на слаба ръка на сила на играеща ръка /тази с 

която се държи ракетата и се изпълнява сервис/ и сила на хвата на 

неиграеща ръка.  Методиката на изследване е напълно адекватна на целта и 

задачите. Организацията и методите на изследването са подробно описани.  

Трета глава представя анализ и интерпретация на получените от 

проведения експеримент резултатите. Данни са коректно представени и 

задълбочено анализирани. Онагледени са с таблици и фигури.  

В глава четвърта авторът е представил произтичащите от 

експеримента изводи и препоръки.  

 

4. Приноси 

 

Авторът разработва и експериментира модел и специализирана 

методика, адаптирани към условия и програмните изисквания за Висшите 

училища като начално обучение по вид спорт – тенис е приложено в 

рамките на една учебна година. Изследвана е ефективността и 

въздействието на приложения модел и е доказан развиващият ефект от 

заниманията. 

Разработени са и адаптирани за програмата на студентите от СУ 

„Кл.Охридски“ по предмета физическо възпитание и спорт нормативи за 

оценка на физическата дееспособност, което е съществен принос в 

предложената ни за становище дисертация. 

Ще си позволя да препоръчам на докторанта да продължи работата си 

по посока на  доразвиване на модела и методиката на обучение по тенис в 

условията на университетското образование и в следващи учебни години 

със същите групи студенти макар и в извън –учебни форми. На тази база 

може да се изведе по-добре влиянието на спорта и неговите функции при 
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подобряване на общата физическа дееспособност на студентите и 

влиянието й върху успеваемостта на същите. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд на Евгени Йорданов Симеонов на тема 

„Изследване на модел за усъвършенстване на обучението по тенис на 

студенти от СУ „Св.Климент Охридски“ за присъждане  на образователна 

и научна степен „доктор” е интересен и актуален като проблематика. 

Докторантът демонстрира много добра ориентация в проблема, висока 

професионална култура и практически умения. Получените резултатите 

имат приносен характер. 

Считам, че представеният за становище дисертационен труд отговаря 

на изискванията на Закона за РАС и давам положителна оценка. 

На базата на изложеното, предлагам на научното жури при 

Департамент по спорт на Софийски университет „Климент Охридски“ да 

присъди на докторанта Евгени Йорданов Симеонов образователна и 

научна степен „доктор” – научна специалност 05.07.05. 

 

 

 

6.10.2012 г. 

София      Доц. Анета Янева, д-р 

 

 

 

 


