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Представяне на докторанта 
Докторантът Тихомир Димитров е комплексен специалист в планинските 
спортове – алпинизъм, ледено катерене, ски. Участва в зимни и летни 
изкачвания и преходи, планински спасявания и обучение по планински 
спортове. Все още е активен състезател. Изкачил е два от най-трудните върха в 
света и е на световно равнище в алпинизма и леденото катерене (има участие 
в 32 световни купи). 
Освен като преподавател в Софийския университет, той работи като треньор в 
алпийски клуб и като хоноруван преподавател в УНСС. 
Ас. Димитров завършва последователно „бакалавър“ (2003/2007 г. – „Треньор 
по алпинизъм и туризъм“ и втора специалност „Учител по ФВС“) и „магистър“ 
(2007–2009 г. – „Спортна анимация“ и втора специалност по „Физическо 
възпитание в МВР и БА“) в Национална спортна академия. 

Докторантът има следните допълнителни образователни, професионални и 
личностни квалификации и умения: планински водач в България, Европа и 
Аржентина; владее добре английски и руски език; има много добри 
компютърни, комуникативни и организационни умения; има опит в 
разработването и управлението на проекти; участва активно в научни 
конференции и семинари. 

Докторантът е публикувал три доклада, свързани с темата. 

Авторефератът предава адекватно съдържанието на докторския труд. 
Структура на доктората 
Предложеният за защита докторски труд се отличава с прегледна структура, 
следваща логиката на педагогическото изследване и адекватна методика, 
използвана в хода на експеримента. 
Рецензираният труд е в обем от 155 страници и включва: 



 Увод (2 стр.); 
 Първа глава – ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА (75 стр.); 
 Втора глава – ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ (29 стр.); 
 Трета глава – РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ (25 стр.); 
 Четвърта глава – ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ) (3 стр.); 
 Литература (12 стр.); 
 Приложения (5 стр.). 

Онагледяване на докторския труд 
Резултатите и методиката на изследването са описани коректно и са добре 
онагледени в основния текст с 12 бр. фигури, 1 бр. рисунка, 3 бр. снимки и 12 
бр. таблици, а в Приложението с 4 бр. таблици. Таблиците в Приложението са с 
доказателствен характер за проведената статистическа обработка на данните 
от проучването. 
Използваната научна литература е коректно отразена в съдържанието на 
дисертацията и включва 133 литературни източника, като от тях 96 бр. на 
кирилица, 23 бр. на латиница и 14 бр. електронни страници. 
Актуалност и значимост 
Изборът на тема е актуален и значим за проучване на проблемите на 
обучението и тренировката по спортно катерене и по-точно за подготовката на 
студентите в условията на университетското образование. 
Т. Димитров дава убедителна обосновка на потребността от разработване на 
проблема, който е както значим, така и актуален за усъвършенстване на 
процеса на обучение по спорт във висшите училища. 
Първа глава „ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА“ 
Първата глава е насочена към проучване и представяне на физическото 
възпитание и спорта, като организация, развитие и състояние, в условията на 
Софийския университет и в множество български и световни университети и 
колежи. Авторът стига до няколко важни за изследването изводи за решаване 
на проблемите на физическото възпитание и спорта в университетите и в 
частност в спортното катерене, които поставя във втора глава. 
Хипотезата на изследването е ясно очертана и е обвързана с предполагаемите 
резултати от експеримента в условията на университетското образование. 
Втора глава „ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО“ 
Във формулировките на целта, задачите, предмета и обекта на изследването се 
разкриват закономерностите на изследването в съответните условия. 
Поставени са пет конкретни задачи, обслужващи целта на изследването, което 
е организирано в три етапа, в периода от 2010 до 2014 г. 
Основният експеримент е проведен през учебната 2013/2014 година със 
студенти от СУ “Св. Климент Охридски“, УНСС и НСА „Васил Левски“. 
Организацията, методиката на изследване, тестовите батерии и упражненията 
са подбрани адекватно и напълно обслужват целта и задачите на изследването. 
Трета глава „РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ“ 
Третата глава е структурирана в четири параграфа (подточки), в съответствие 
с поставените задачи на изследването и с цел доказване на работната хипотеза. 
Резултатите, представени както в текста, така и в глава „Приложения“, 
характеризират средните стойности и вариативността им в началото и в края 
на експеримента. 



Резултатите от констатиращия експеримент за физическото развитие и 
динамиката на физическата дееспособност са сравнени с резултатите от 
изследвания на студенти от СУ и други висши училища в различни спортни 
дисциплини – футбол, катерене и тенис, което представя, макар и частично, 
сегашното физическо състояние на студентите в Р. България. 
Ефектът от въздействието на приложената методика на обучение е сравнен с 
настъпилите промени в прираста на резултатите от тестуването, чрез които се 
доказва в голяма степен работната хипотеза. 
В края на експерименталния период са регистрирани достоверни разлики и 
положителен прираст на резултатите от специфичните за катеренето 
показатели на студентите от експерименталната група. 
Изводите от експерименталната работа, задълбочено и правилно 
анализирани, са умело интерпретирани като показват ефектът от 
реализираната експериментална методика на обучение по спортно катерене. 
Четвърта глава „ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ“ 
В края на докторската разработка са представени изводите, очертани са 
препоръките за практиката и насоките за използване на резултатите от 
емпиричното изследване. 
Експериментално и статистически проверените и онагледени резултати, 
потвърждават твърдението, че предложената от автора експериментална 
програма за обучение по спортно катерене повишава както специфичната, така 
и общата физическата дееспособност и подобрява здравословното състояние 
на студентите, които се занимават активно в часовете по спортно катерене в 
Софийския университет. 
Критични бележки 
Разпределението на отделните части в доктората не са равномерни – 
например: първата глава е 75 страници, докато втората и третата глава са 
разработени на 25 и 29 страници. 
Тези структурни несъответствия не променят хода на изследването и не 
намаляват достойнствата на настоящата разработка. 
В заключение 
Считам, че докторантът има достатъчен теоретически и практически опит в 
научноизследователската дейност. С настоящото си задълбочено изследване, 
ас. Димитров показва завършено научно развитие. Докторският му труд е със 
сериозни качества, отговарящи на изискванията на Закона за развитие на 
академичния състав в Република България. 
Въз основа на горното, давам своята положителна оценка на докторския труд, 
автореферата, значимите за теорията и практиката резултати и предлагам на 
научното жури да присъди образователната и научната степен “Доктор” на 
Тихомир Борисов Димитров. 
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