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Дисертационният труд на гл.ас. Антон Хджов на тема “Методика за 
обучение по спортно катерене на студенти във ВУ с неспортна насоченост” 

е посветен на проблем, който е актуален не само за развитието на учебно-

спортната дисциплина спортно катерене, но и за спортната практика. 

Докторатът е разработен на емпирично равнище с обем от 161 страници, от 
които 13 страници приложения, 19 фигури, 23 таблици и 2 графики, 

организиран в пет глави. 

В първата глава се проследява развитието и спецификата на спортната 
дисциплина спортно катерене, като представя не само мненията на автори, 

изследвали тази тема, но и представя свои виждания по проблема. 

Използваните в теоретичната част литературни източници (117 заглавия, от 

които 80 на кирилица и 37 на латиница) са необходими и достатъчни за 
формулирането на изследователската хипотеза и дават много добра основа 

за конструиране и провеждане на емпиричното изследване. 

Дългогодишното проучване на проблема (от 1998 г., издадени 5 бр. 

публикации по проблема) даде възможност за точно определяне на целта, 
задачите, предмета и обекта на изследването, описани във втората глава на 

труда. Методиката и организацията на изследване са описани и използвани 

коректно. 
Обработката и анализът на събраните данни в трета глава на доктората 

показват разбиране и дълбоко вникване в изследваната проблематика, 

както и наличие на умения за провеждане на научно изследване. 

Получените резултати са обработени в сумарни величини, проценти и 
усреднени стойности за: броя на занимаващите се със спорт студенти в 

Софийския университет; предварителните познания по спортно катерене и 

алпинизъм; предварителната спортна подготовка на обучаваните; 
мотивацията на студентите за спортна дейност и за спортно катерене и 

алпинизъм. На основата на проучване на: зависимостта на проходимостта 



на катерачите при маршрут от 6+ категория на трудност в стил “flash” със 

стойностите на показателя Ръстово теглови индекс; мотивацията на 
студентите, се установяват критерии за предварителен подбор и групиране 

на студентите желаещи да се занимават с обучение по спортно катерене. 

Изследването на степента на усвояване на учебното съдържание чрез 
тестове за проследяване на успеваемостта, трайното и стабилно овладяване 

на компонентите на спортното катерене дава основание за изготвяне на 

програма за обучение по спортно катерене в рамките на заниманията по 

спорт в учебната програма на Университета. 
Получените резултати потвърждават напълно издигнатата хипотеза и  

предоставят насоки за практическо приложение на програмата на учебната 

дисциплина спортно катерене във висши училища с неспортна насоченост, 
която да бъде възприемана като ръководство от страна на преподавателите 

и студентите. 

Програмата представена в четвърта глава предлага етапи, фази и 

съдържание на учебната програма за обучение и подготовка по спортно 
катерене, разпределение на учебното съдържание на заниманията по 

години, методически изисквания, управление и контрол на знанията и 

уменията на студентите занимаващи се с обучение и подготовка по спортно 
катерене. 

Доказването на хипотезата, както и откритите взаимовръзки между 

физическата и техническата подготовка от една страна, и натоварването от 

друга страна дават възможност да се направят важни за учебния процес 
изводи и обобщения. 

Приносните моменти в дисертационния труд, неговите научни и 

практически достойнства, професионалното равнище, както и качествата 
на докторанта, ми дават основание да предложа на Научното жури да 

присъди на Антон Александров Хиджов научната и образователна степен 

“ДОКТОР”. 
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