СТАНОВИЩЕ
от проф. Росица Стефанова Църова, доктор
относно качествата на дисертационния труд

на тема: „Изследване ефективността на усъвършенствана програма за

обучение и тренировка по ориентиране при студенти от ТУ – София,
филиал - Пловдив“
за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”
на Даниел Валентинов Владимиров докторант на самостоятелна подготовка
към Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“,
по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
докторска програма „Методика на обучението в детската градина и

началното училище по физическо възпитание и спорт – спортно
ориентиране“

Изборът на научните търсения на докторанта Даниел Владимиров не са
случайни. След завършване на бакалавърска степен на обучение в ПУ „Паисий
Хилендарски“,

с

придобита

професионална

квалификация

„учител

по

физическо възпитание“, неговите интереси го насочват към НСА „В. Левски“,
където завършва магистърска степен със специалност „Спорт за високи
постижения“ – магистърска програма „Спорт за високи постижения – туризъм ориентиране“.
По време на относително кратката си трудова дейност Даниел
Владимиров е бил инструктор по ски и хоноруван преподавател в ПУ „Паисий
Хилендарски“, а от 2016 г., след спечелен конкурс, е преподавател по
физическо възпитание и спорт в Пловдивския филиал на ТУ (София). Всички
тези дейности твърде успешно съдействат за неговото изграждане, като
специалист в областта на физическото възпитание и спорта. Доказателство за
това е и представеният за рецензиране дисертационен труд.
Дисертационният
обсъждане

в

рамките

труд
на

е

завършен

планираните

и

представен

срокове.

за

Разработен

вътрешно
е

според

изискванията за подобен род научни разработки на 168 стр. Написан е на
добър език и стил и е онагледен с помощта на 59 таблици, 33 от които са

представени в приложение, и 67 фигури, които, за съжаление, не съвсем
успешно съдействат за възприемане на материала.
Разработката притежава редица достойнства, които в най-общ вид се
свеждат до следното:


извършен е задълбочен теоретичен анализ (на базата на 100
проучени литературни източника и интернет-сайтове) на проблема
за физическото възпитание и спорта във висшите училища в
България, както и за характерните особености и мястото на
ориентирането в учебния процес на студентите;



разработена е адекватна методика на научното изследване –
приложените методи на изследване позволяват на докторанта
успешно да изпълни поставената цел и да реши задачите на
изследването, а при обработката на първичните резултати са
използвани коректни математико-статистически методи;



разработена е и апробирана в практиката актуализирана учебна
програма за спортно усъвършенстване по ориентиране на студенти;



контролът върху ефективността на приложената експериментална
методика е осъществен чрез спортно-педагогическо тестиране
както при лабораторни, така и при теренни условия;



анализът на резултатите е на високо професионално ниво и
позволява да бъдат разкрити (в сравнителен план) средните нива и
вариативността,

да

бъдат

установени

корелационните

взаимозависимости и да бъдат идентифицирани основните фактори
както при експерименталната, така и при контролната групи;


проведено е анкетно проучване, което дава представа за оценката
на студентите за проведения спортно-педагогически експеримент,
както и за самооценката им за ефекта върху тях на приложените
експериментални тренировъчни въздействия.

Формулираните изводи и препоръки естествено произтичат от анализа
на резултатите.
В дисертационния труд, по мое мнение, има и някои неточности и
пропуски, като например: дублиране на някои от задачите, пропуснатия в

методиката

основен

метод

„спортно-педагогическо

тестиране“

и

някои

неточности при идентифицирането на основните фактори. Това обаче, в
никакъв случай не намалява стойността на рецензирания научен труд.
Разработените и публикувани по време на срока на докторантурата
научни статии, са свързани с темата на дисертационния труд и отговарят на
изискванията за образователната и научна степен “Доктор”.
Авторефератът е разработен според изискванията и представя коректно
съдържанието на дисертационния труд.

В заключение, представеният за рецензиране дисертационен труд има
висока научно-практическа стойност и напълно отговоря на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав на Република България и
Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” за присъждане на образователната
и научна степен “Доктор”.
На основата на всичко посочено по-горе считам, че има достатъчно
научни аргументи да дам своя положителен вот за присъждане на Даниел

Валентинов Владимиров на образователната и научна степен “Доктор” в
област на висшето образование: 1. Педагогика, професионално направление:

1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на
обучението в детската градина и началното училище по физическо
възпитание и спорт – спортно ориентиране“.
29.04.2019 г.
София

Член на научното жури:
(Проф. Росица Църова, доктор)

