
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

На доктората на ас. Тихомир Борисов Димитров на тема „Спортното 

катерене във висшите училища като средство за подобряване на физическата 

дееспособност” за присъждане на образователно научната степен „Доктор” по 

професионално направление 1.3 – Педагогика на обучението /Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт/. Научен ръководител е 

преподавателят от НСА „В. Левски” – доц.д-р Михаил Михайлов. 

Рецензент: доц. д-р Антон Хиджов 

Представения за рецензиране труд на Тихомир Борисов Димитров – 

асистент по спортно катерене и туризъм при катедра „Спортни игри и планински 

спортове” в Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски” на тема 

„Спортното катерене във висшите училища като средство за подобряване на 

физическата дееспособност” е в обем от 155 стандартни печатни страници и се 

състои от увод, 4 глави, приложения и ползвана литература. 

В първа глава „Постановка на проблема” докторанта прави ретроспективен 

анализ и  задълбочен и аналитичен преглед на състоянието на физическото 

възпитание и спорта във висшите училища, свързва проблема с взаимовръзката 

на влошаващото се здравословно състояние на младите хора и тяхната 

физическа активност и в частност активното им участие в занимания със 

физическа активност и  спорт. Анализирайки целите и задачите на физическото 

възпитание и спорта в университетите, формите на организация на учебния 

процес, структурата на учебната програма по физическо възпитание и спорт 

докторанта формулира изводи, които оказват значителна роля при  обощенията, 

анализа на резултатите и апробирането на новата методика на обучение по 



 

спортно катерене. Сериозен принос за последващата разработка на проблемите 

на обучението и тренировката по спортно катерене представлява направената 

характеристика на спортното катерене като двигателна дейност и състезателното 

катерене като спортна дисциплина. От направените обобщения в края на този 

раздел не става достатъчно ясно как тези две различни и в същото време много 

еднакви двигателни дейности  се различават и намират ли място и двете в 

разработената експериментална методика за обучение и подготовка на 

студентите. 

Представянето на проблема и неговото моментно състояние според 

литературните източници обхванати от докторанта е достатъчен за детайлното 

изучаване на проблемите на обучението по спортно катерене, претендира за 

широка обхватност и след обзора на програмите за обучение по спортно 

катерене в множество български и световни университети и колежи, завършва 

логично с заключенията на ас. Димитров за актуалността, научната новост и 

практическата значимост на разработвания проблем.  Вижданията, 

заключенията и преценките на докторанта  го довеждат до формулирането на 

работната хипотеза, която се налага от направения преглед на литературните 

источници и критичния анализ на състоянието на проблема. Особена стойностна 

в тази част на разработката е анализа на програмите за обучение на студенти във 

висши училища от цял свят – Харвард, Принстън, Берлин, Тексас, Гент – Белгия и 

много други, както и програмите за обучение в българските Университети. 

В глава втора „Цел, задачи, методика и организация на иследването” – 

целта на разработката е формулирана точно и обхватно. Задачите на 

изследването са коректно формулирани и напълно дстатъчни за постигане на 

формулираната и поставена по горе цел. На тази основа докторанта формулира 



 

коректно обекта и предмета на разработката. Методиката на изследването е 

коректно избрана, а използвания инструментариум от методи и тестове са 

напълно достатъчни за постигането на поставените задачи и коректния и 

обхватен анализ на резултатите, което е видно и в главата посветена на анализа 

на резултатите от изследването. Според мен раздела за организацията на 

изследването би могъл да бъде по обхватен и подробен, както и използваните 

тестове да бъдат по подробно описани за да се хвърли повече светлина върху 

обема и качеството на направените изследвания. Това според мен би трябвало 

да намери място в разработката на бъдещата монография за да спомогне тя 

работата на преподавателите и треньорите по спортно катерене във висшите 

училища. 

Бих желал да обърна особено внимание на раздел 2.5. „Експериментална 

методика за обучение по спортно катерене на студенти с провеждане на 

комплексна тренировка”. Описани са коректно и подробно целта, задачите, 

методиката на провеждане на заниманията. Самата учебна програма за 

обучение и тренировка на студентите е разработена и описана подробно по 

занимания, методични единици и варианти за използване на различни методи 

на преподаване и обучение. Според мен тази програма е значителен и 

изключително полезен принос на докторанта към методиката на обучението и 

розвитието на спортното катерене във висшите училища. 

В главата „Анализ на резултатите” проведените изслезвания и научни 

експерименти са подробно описани, резултатите от тях са коректно анализирани 

и онагледени чрез таблици и графики, което спомата на докторанта да достигне 

до коректни свързани с резултатите от изследванията изводи. Стъпвайки на 

основата на така анализираните резултати докторантани представя своята нова 



 

методика за обучение на студенти по спортно катерене, подкрепена с резултати 

и апробирана през две учебни години със над 60 студенти от СУ и УНСС.  

Разработката е добре онагладане с 22 таблици и фигури, които спомагат за по-

доброто и детайлно вникванев получените от изледванията резултати. 

В главата „Изводи и препоръки” ас. Димитров базирайки се на анализа на 

данните от изследванията формулира коректни изводи и препоръки за бъдещата 

работа които напълно покриват поставените задачи на изследването и имат 

значителен прастически принос за бъдещата работа на преподавателите 

специалисти по спортно катерене. 

В критичен план имам следните забележки към работата на докторанта ас. 

Тихомир Димитров: 

1. Описанието на физическите качества детерминиращи практическото 

реализиране на физическата готовност е от изключителна важност за 

широкообхватния анализ на проблема с физическата дееспособност на 

студентие и е направена коректно и обхватно. Нейното място според 

мен обаче не е след описанието на актуалността, научната новост и 

практическата значимост на разработката и формулирането на 

хипотезата, а преди тях в частта с описанието на състоянието на 

разработвания проблем. Най-вероятно става въпрос за техническа 

грешка при сглобяване на работа. 

2. В главата изводи и препоръки е широко използван термина тренировка, 

който не е типичен за целите и задачите на обучението във ВУ с 

неспортна насоченост, които докторанта описва достатъчно добре и 

коректно в разработката си. Според моето скромно мнение е по-удачно 



 

наред с неговото използване по-широко да се използват термините – 

обучение, занимания и т.н. 

Въпреки посочените критични бележки темата която разработва ас. 

Тихомир Димитров е дисертабилна и представлява сериозен принос към 

подобряване на методиката на обучението по спортно катерене на студенти от 

ВУ с неспортна насоченост. Представената нова методика на обучението е 

изключително полезна,представлява значителен научен принос и е напълно 

приложима, резултатна и допълва съществуващата и използвана досега такава 

при обучението на студенти по спортно катенене. 

Представения автореферат е изготвен според изискванията и представя в 

концентриран вид дисертационния труд на докторанта ас. Димитров. 

Всичко посочено до тук ми дава основание да препоръчам на  членовете 

на научното жури да присъдят на докторанта ас. Тихомир Борисов Димитров 

образователно научната степен „Доктор” по направление 1.3 – Педагогика на 

обучението /Методика на обучението по физическо възпитание и спорт/. 

  

 Рецензент: 

 /доц.д-р А. Хиджов/ 


