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 Представеният дисертационен труд е разработен на 161 

страници в пет глави, изводи и препоръки, ползвана 

литература и приложения. 

Бележки по доктората: 

В научният труд се третират особено актуални проблеми, 

свързани с един нов съвременен спорт-спортното катерене. 

Тази актуалност допълнително се потвърждава от факта, че 

популярността и значимостта на катеренето за учащата се 

младеж нараства прогресивно през последните години. 

В историко-теоритичния анализ(гл.I, 6-48 стр.) 

дисертанта, в сбита форма и ясен стил, проследява появата и 

развитието на спортното и състезателното катерене, при което 



проявява критичност и лично отношение към изследванията 

на отделните автори. Съществено достойнство се явяват 

характеристиките на съвременните проблеми на обучението и 

методиката при спортното катерене във висшите училища. 

Като принос бих отбелязал теоритичното осветляване на 

различни учебни програми почти от целия свят(стр.34-41) - 

Русия, Франция, Англия, Германия, САЩ, Белгия и др. По 

същество те изграждат обосновката за целта и задачите, които 

автора си поставя. 

От спортно –педагогическите изследвания, едни от най-

стойностните, се явяват личният опит и прякото наблюдение 

по време на многократни практически занимания, участия в 

състезания и алпийски прояви. От тази гледна точка, Антон 

Хиджов повече от три деситилетия живее с проблемите на 

алпинизма, алпийското ски –рали и спортното катерене като 

състезател, треньор, педагог и изследовател. Само за 

разработването на настоящия дисертационен труд той е 

посветил десет години(1998-2008г.) 

Съвсем закономерно са разкрити и обосновани(стр.45-47) 

научната новост, актуалността и практическата значимост на 

началното обучение на студенти по спортно катерене в висши 

училища с неспортна насоченост. 

В  труда се открояват пълното единство между хипотеза, 

поставена цел, задачи, анализ и изводи. Справедливо е да се 

отбележи богатата култура, комплексните познания, 

интегриращи различни научни области, проучванията, 

педагогическите изследвания и продължителното време за 

обработването на фактическия материал, за да се стигне до 



написването на докторската дисертация. Като цяло, тя е на 

високо научно ниво. 

 Резултатите от глава III и IV(стр.61-134) са оригинални и 

нови. Чрез двугодишна апробация на различни критерии за 

оценяване постижението при спортното катерене, са изведени 

две фази на обучението при начинаещи студенти - 

първоначално катерене с горна осигуровка за скорост, с 

последващо преминаване към катерене за трудност с долна 

осигуровка. Втората фаза на обучение започва след достигане 

85% от средното време за преминаване на маршрут от 

III+категория на трудност. 

Висока научна и приложна стойност имат 

експерименталните програми за обучение по спортно катерене 

към Софийския  университет. Те са апробирани в 

четиригодишен период(2004-2008г.) и застъпени в шест 

семестъра. Приносен момент в тази част са удачните и 

целесъобразни методически указания при прилагане на 

елементите от програмата. Сигурността и безопасността на 

обучаващите се  студенти е най-важното. В това отношение 

авторът в своя дисертационен труд се доказва и като голям 

педагог. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 В представения дисертационен труд , авторът умело 

съчетава научно-изследователските търсения, със значима 

спортно-педагогическа практика. 



 Трудът е лично дело на дисертанта. Разработен е с 

отговорност и научна добросъвестност. Анализът на 

резултатите повишава доказателствената стойност на 

изводите. 

 Въз основа на значителните научни и приложни приноси 

на дисертационния труд, си позволявам да препоръчам на 

членовете на Научното жури да присъдят на гл.ас.Антон 

Хиджов образователната и научна степен „доктор”. 
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