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обучението по …(Методика на обучението по физическо възпитание и 

спорт) 

Докторант: Деян Недев 

Тема: ,,Изследване на зависимостите между антропометричните 

показатели, двигателните възможности и умения на 15 годишни ученици в 

условията на училищното физическо възпитание и извънучилищни 

занимания по бойни спортове“. 

Автор на  становището: проф.Симеон Йорданов, дн 

       Физическото възпитание на учащите е  една от най- важните 

подсистеми на националните системи за Физическата възпитание  и спорт. 

Неговата основна  цел е формирането на готовност  у младото поколение 

за пълноценна реализация в  живота, който е изпълнен с много трудности 

и предизвикателства на съвременния етап от развитие. Това предполага 

непрестанно да се търсят нови, иновационни пътища за    решаване на 

възникващите проблеми в тази сфера на човешкото познание. Един такъв 

опит за  търсене на подходящи научни решения   се съдържат в 

предложеният за обсъждане научен труд на Деян Недев. Същият има   

,,привлегията“ да работи  в областта на бойните спортове, които се ползват 

с подчертан интерес  сред  учениците. 

       Представеният за защита дисертационен труд  се състои от увод, три 

глави, изводи и препоръки с обем от 278 страници. Резултатите са 

представени в 178 таблици. Библиографията включва 159 литературни 

източника, от които 44 на кирилица и 155 на латиница. 

        Опитът и изведените поуки  от практиката, позволяват на Д.Недев да 

намери верните подходи в своята изследователска работа по бойните 

спортове. Въз основа на обширен литературен обзор е направена 



ретроспекция на изследвания проведени от  Маrković, Gredel, Metikoš, 

Orešković (1974) и Gredel, Metikoš, Hošek и Momirović (1975). В тях се 

обсъждат  антропометричните, моторните, когнитивните и др. 

характеристики на млади хора на възраст от 19 до 27 години.  

       Научният труд съдържа основните компоненти за едно научно 

изследване- хипотеза, предмет и субект на изследване, цел и задачи, 

методика и организация на изследването. Осъществена е голяма по обем 

научно- изследователска работа по спортовете- карате, джудо, бокс, борба 

свободен стил. Получените резултати от научните изследвания, анализите 

и направените изводи  са с определена значимост за теорията и 

практиката на бойните спортове. Разкрити са най- значимите фактори от 

факторната структура на антропометричните, моторните, когнитивните 

характеристики за горепосочените спортове. Изяснено е влиянието им 

върху специфичните двигателни тестове при изследване на  

пространствените характеристики. Установени са корелационните 

зависимости между изследваните антропометрични, моторни, когнитивни 

показатели на проучваните контингенти.  

       Основният принос на обсъждания научен труд, са изяснените 

специфични особености за различните бойни спортове относно 

значимостта на взаимовръзките между антропометричните, моторните, 

когнитивните показатели при  определяне на специалната насоченост на 

учебно- тренировъчната дейност. 

       Приложените публикации са по тематиката на обсъждания 

дисертационен труд. 

 

Въпроси към докторанта: 

1. Какво е съдържанието и организацията на задължителното обучение 

по физическо възпитание с 15годишните ученици в Република Македония. 

2. Каква е организацията на извънурочната/извънкласна/ работа по  

физическо възпитание с  учениците в Република Македония. 

 



 

Заключение: 

       Въз основа на качествата на представения научен труд и цялостната 

многообразна дейност на кандидата, която оценявам положително, 

предлагам на Научното жури да удостои Деян Недев с образователната и 

научна  степен „Доктор“ по професионално направление 1.3.Педагогика на 

обучението по …(Методика на обучението по физическо възпитание и 

спорт) 
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