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Докторантът е зачислен на самостоятелна подготовка към катедра 

„Спортни игри и планински спортове“ и е отчислен с право на защита. 

Дисертационният труд е обсъден от разширен състав на катедрата и  

е насочен за защита към ФНПП.  

Дисертацията е структурирана в четири глави с общ обем 197 

страници и включва 25 фигури, 44 таблици и  8 снимки. Авторефератът 

отразява изчерпателно съдържанието на дисертацията. 

Още в началото на дисертационния труд докторантът убедително 

защитава актуалността и значимостта на изследвания проблем. Това 

се потвърждава и от факта, че подобно изследване в теорията и практиката 

на висшето образование няма.  

В първа глава са представени, анализирани основните аспекти на 

изследователската програма, като убедително се доказва 

необходимостта от приложение на анимацията в живота на съвременните 

студенти и влиянието им върху тяхното здраве и работоспособност. 

Хипотезата на дисертацията е насочена към доказване на 

влиянието на спортните занимания, тимбилдинга и спортните 

анимационни програми върху ефективността от обучението по спорт и 

подобряване на здравословното състояние.  

Авторът на дисертацията представя една разгърната изследователска 

програма, включваща аргументирани задачи, разнообразни 

изследователски методи и осигуряваща голямо сравняване на данни, 

които са добросъвестно и надеждно анализирани, и обобщени. 

В основната трета част на разработката са представени анализ на 

резултатите от анкетно проучване сред студентите, както и данни от 

изследване на антропометричните показатели и данните за физическа 

дееспособност. Тук представянето на изследователските резултати е 

богато илюстриране с фигури, таблици и диаграми. 



Убедително се доказва тезата, че студентите са удовлетворени от 

проведеното обучение и дават положителна оценка на видовете 

анимационни програми, на начина на обслужване, както и на 

преподаване.  

От проведения вариационен анализ се вижда, че при всички 

наблюдавани показатели за физическа дееспособност са настъпили 

положителни промени в резултат на проведената експериментална 

методика. 

Това дава основание да приемем като убедително защитена 

тезата на автора, че прилагането на експерименталната програма по 

спортна анимация е ефективна, както по отношение на разнообразяването 

на учебния процес по спорт, така и за постигането на по-висока двигателна 

активност. 

Тук искам да подчертая не само постигнатите резултати, но и 

предложените идеи на докторанта за усъвършенстването на обучението 

по спорт във висшите училища чрез използване на разнообразни спортно-

анимационни модели за обучение. 

Безспорно достойнство на разработката е фактът, че ефективността 

на прилаганата експериментална програма е компетентно защитена с 

количествени и с качествени параметри на анализ и статистическа оценка, 

което отговаря на изискванията на едно дисертационно изследване. 

 

Справката за приносните моменти в дисератационния труд реално 

отразяват постиженията в проведеното изследване, а именно: 

 

1. Създаване  и апробиране на програма за спортно-

анимационни дейности на открито при обучението по спорт в СУ. 

2. Изследователската програма е ясно структурирана във 

времево  и съдържателно отношение, като практическата реализация 

на програмата дава убедителни резултати за психическото и 

физическото развитие на студентите. 

3. Изследвани са взаимоотношенията на участниците в 

групите и отношението им към заниманията със спорт. 

 

Докторантът е публикувал три изследователски труда в 

Годишника на СУ, свързани с изследването на дейността на открито, 

предпочитана форма, съдържание и мотиви на участие и анализ на 

комплексната форма „анимация на туризма“. 

 

Ивайло Прокопов е преподавател в Департамента по спорт  и има 

богат опит в организирането и провеждането на спортни занимания със 

студентите от СУ. Това безспорно повлиява върху научните му 

интереси и разработването на настоящия дисертационен труд.  



С убеденост мога да твърдя, че настоящият труд има не само 

изследователски достойнства, но ще повлияе положително върху 

цялостната система за физическо възпитание и спорт в Алма Матер, което 

гарантира мултиплицирането на социалния ефект от докторантурата 

му. 

В заключение,  като давам положителна оценка на качествата на 

дисертационния труд,предлагам на уважаемото жури да присъди 

образователната и научна степен доктор на Ивайло Владимиров Прокопов. 

 

 

 

14.09. 2015.                                            Член на жури:……………….. 

 

                                                                 (проф.д-р Димитър Гюров) 

 


