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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов  

на материалите на ас. д-р Марина Николаева Недкова, 
 представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

по област на висше образование 1. Педагодически науки 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 

  

Кандидатът за доцент ас. д-р Марина Николаева Недкова е представила 
списък със 7 самостоятелни  и 14 публикации в съавторство, 2 студии, 1 
монография, 1 ръководство, 2 научни статии в български списания, 8 доклада 
в сборници от научни конференции в България и 4 доклад в сборник от научни 
конференции в чужбина, посочва 5 забелязани цитирания от личния си архив. 
Участвала е в 5 научни проекта от 2011г. до 2015г. 

Ас. д-р Марина Николаева Недкова е преподавател по нетрадиционни 
спортове към катедра „Спортни игри и планински спортове“ в Департамента 
по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“. Родена е на 03.05.1983г. в гр. София, 
завършва висшето си образование в НСА „Васил Левски“ със специалност 
физическо възпитание, професионална квалификация – учител по физическо 
възпитание, втора специалност – спорт, с професионална квалификация 
треньор по ски. Преминала е успешно редовен курс за придобиване на 
допълнителна професионална подготовка по спорт и специализация по 
„Спортна журналистика“. През 2008г. получава магистърската си степен по 
специалност „Спортен мениджмънт“ в НСА „Васил Левски“ – София. На 
19.02.2014г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Нови подходи за 
усъвършенстване на спортните занимания във висшите училища в Република 
България“. Била е активен състезател по ски, ръгби и крикет. 

Кандидатът за доцент д-р Марина Недкова представя общо 29 научни 
труда, както отбелязахме по-рано, интерес за нас представлява монграфията на 
тема „Иновации в учебния процес по физическо възпитание и спорт във 
висшите училища в Република България“ с общ обем от 122 страници. В този 
труд е направен подробен анализ на развитието и състоянието на физическото 
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възпитание и спорта в университетското образование, а във втората част е 
показана технологията на изследване на иновативните подходи в учебния 
процес по физическо възпитание и спорт. На базата на първите две части от 
труда, в глава трета са дадени резултатите от прилагането на иновации в 
учебния процес по физическо възпитание и спорт.  

С положителен знак отбелязвам и направеното изследване от д-р Марина 
Недкова свързано със състоянието на физическото развитие и физическата 
дееспособност на студентската младеж, тук са отбелязани показателите ръст, 
телесно тегло, обиколка на талията и други. Съществен принос в монографията 
представлява изследването на статистическата надеждност нобходимо за 
доказване на физическата дееспособност на студентите и тяхното профилиране 
за избор на нетрадиционни спортове през учебната година. Проведеното 
двукратно тестуване по метода „тест – ретест“ при осемте прилагани теста за 
физическата способност доказват ефективността от тази дейност.  

С висока научна стойност в монографията се откроява и използването на 
корелационния анализ, резултатите са прдставени коректно на таблица 4 и 5.  

Нивото на развитие на физическата дееспособност при студентската 
младеж винаги ще остане актуално като се има предвид влошаването на 
резултатите през последните години. Научният проблем в настоящето 
изследване обхваща ефекта от въздействието на традиционните и 
нетрадиционните спортове върху физическата дееспособност на студентите, 
във връзка с това авторът постига предварително поставените цели и задачи. 
Резултатите от нивото на физическата дееспособност са представени на 
таблица 12.  

Като препоръка в тази насока бихме желали подобен род изследвания да 
навлязат и в други висши учебни заведения с цел оптимизиране на учебно-
възпитателния процес, особено в часовете по обща физическа подготовка. С 
цел подобряване на физическото развитие и физическата дееспособност може 
да се разработи по-ефективна система за прием не само в специализираните, 
но и в неспециализираните учебни заведения по опита на някои чужди висши 
училища.  

Имайки предвид липсата на научна литература свързана с обучението по 
крикет авторът, съвместо с Людмил Тренев, представя ръководстово за 
обучение по крикет във висшите училища с непрофесионална насоченост. В 
една строга методическа последователност е отразено появата и развитието на 
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спорта крикет, терминологията и основните правила за използване на играта. 
В по-късен етап от труда се отбелязват и основните техники при крикета, както 
и използването на базови практически упражнения необходими за играта. Като 
цяло давам много висока оценка на този труд. 

В раздел студии са отбелязани три труда. Първо „Нормативна база за 
оценка на актуалното състояние на студентите от висшите училища в 
Република България“, труд №2, съвместо с И. Пелтекова - „Нови и 
нетрадиционни спортове и спортни дисциплини, които се практикуват в 
Софийски Университет „Св. Климент Охридки“ и авторефератът, който е 
рецензиран по-рано при получаване на образоватена и научна степен „доктор“.  

В продукцията на д-р М. Недкова прави впечатление активното участие 
с доклади в сборници от научни конферанции у нас и в чужбина, където 
авторът показва своите възможности за работа в екип.  

Коректно са посочени публикациите където д-р Марина Недкова не е 
първи автор, както и цитирания, отзиви и други свързани с продукцията на 
кандидата за доцент. 

Като цяло научната продукция на кандидата за доцент е свързана със 
разработване, изследване и внедряване на методики за развитие на 
физическите качества и оптимизирането на някои нови спортове в Софийски 
Университет. Друга част от трудовете е свързана с усъвършестване на 
методиката за преподаването им като са изведени количествените и качествени 
характеристики на тренировъчните средства, контрол и методика за 
оптимизирането им. 

Въз основа на научните постижения, педагогическите възможности и 
обществената активност на д-р Марина Недкова предлагам на уважаемото 
жури ас. д-р Марина Николаева Недкова да бъде изберана за академична 
длъжност ‘доцент’ в Софийски университет "Св. Климент Охридски" по 
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3  Предагогика на обучението по ... към катедра „Спортни игри 
и планински спортове“ на Департамент по спорт. 

 

11.07.2016г.    Изготвил становището:...................... 
Пловдив         (проф. д.п.н. В. Маргаритов) 


