СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р м.с. Крася Йорданова Каваклова на дисертационен труд за
присъждане на образователна научната степен ДОКТОР по професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
в началното училище на тема: „Изследване комбинираното приложение на
методите за двигателно натоварване в урока по физическо възпитание и
спорт

за

регулиране

интензивността

и

развитие

на

физическата

дееспособност (I – IV клас) “
Докторант: Апостол Господинов Божиков
Дисертационния труд е структуриран в увод, три глави, обобщения,
заключения, научно-приложни приноси, изводи, препоръки, литература и
приложения. Представен е в 180 страници, от които 18 са приложение.
Резултатите от изследванията са отразени в 5 диаграми, 36 таблици, 2 фигури
и 23 приложения.
Изследвани
приложните

са

аспекти

методологическите,
на

проблема

за

методическите
оптималното

и

конкретно

управление

на

интензивността в урока по физическо възпитание и спорт чрез използване
методите за двигателно натоварване и организиране на двигателната дейност.
В резултат на дългогодишни изследвания се установява повишаване
физическата дееспособност на учениците от I – IV клас.
Отчитайки изключителната сложност на обекта на изследването в
условията на учебния процес и разкриването на основните закономерности
свързани

с

общоприетите

изисквания

в

програмите

на

МОН

и

допълнителните тренировъчни натоварвания, г-н Божиков е намерил
правилния

системно-конструктивен

подход.

Големият

обем

на

експерименталния материал и лонгитудиалния характер на изследването

предопределят преимущественото прилагане на многомерния статистически
анализ и метода на моделирането. На тази основа са разкрити редица
специфични и общи закономерности с конкретно методическо и приложно
значение за съвременната теория на физическото възпитание и спорт.
От богатият си опит като педагог завършил специалността „Начална
училищна педагогика“ във ВПИ гр. Шумен и специализация по физическо
възпитание и спорт, му е дала възможността и желанието да работи именно в
тази област. Той има завършени и други специалности като „Философия“ в
СУ „Св. Климент Охридски“, „Вътрешна търговия и международно право“ в
Университета за национално и световно стопанство гр. София, както и
диплома

за

магистърска

степен

по

“Финансов

мениджмънт

на

предприятието“ в Университет „проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас,
Факултет по обществени науки. Освен това има и сертификат за компютърен
оператор. Въпреки квалификациите, които посочих по-горе, г-н Божиков се
насочва към учителската работа по физическо възпитание и спорт където
извършва не само теоретико-практическа дейност, но търси начини и методи
да стимулира дейността си с учениците от началния етап на образователната
система. Издава и 8 доклада в научни списания на тази тематика.
Провеждат се експерименти по някои традиционни теста като: бягане на
40м, на 200м и 600м, скок на дължина от място, свиване и обтягане на тялото
от опора.
Целта

и задачите са формулирани правилно съобразно темата на

дисертацията.
Хипотезата е необходимо да се убедени в една насока, а не в две. За поактуална би трябвало да се приеме втория вариант.
Прави впечатление богатият теоретичен анализ. Докторантът представя
изследванията на 220 автори, като 205 са на кирилица и 15 на латиница.

Прави впечатление, че повечето от тях са от 60-те и 70-те години на миналия
век, които са поставили основите на методологията в областта на
физическото възпитание и спорта. Обаче, в продължение на 12 годишен
упорит труд той ги доусъвършенства и прилага в научните си изследвания.
В методиката на изследването са описани етапите, мястото и броя на
изследваните лица, който е значителен 321 ученици от I – IV клас в СОУ
„Христо Ботев, гр. Камено – област Бургас. Те са разпределени в
експериментални и контролни групи. Прави впечатление, че през третия етап
е проведен сравнителен анализ с ученици от ОУ „Димитър Полянов, община
Руен, област Бургас.
Изследването е проведено в три етапа от 30.09.2014 до 30.05.2016г. като
данните от изследването са отразени в трета глава „Анализ на резултатите
от педагогическите изследвания“ /с.79/. Направено е и анкетно проучване,
като резултатите са отразени в Таблица 1.
Данните от сравнителния анализ по отношение на величината на
натоварването в експерименталните и контролните групи са представени в 36
таблици и 5 диаграми. Използвани са статистически методи за тяхната
обработка от различни автори и най-вече t-критерия на Стюдънт. Подетайлно те могат да се видят в приложението – общо 5 таблици.
В заключението се правят някои обобщения, които подчертават
стойността на научното изследване.
В научно-приложните приноси са представени допълнителни данни за
по-пълна характеристика на физическите качества при учениците от I-IV
клас, като ясно е формулирана възрастовата динамика в развитието й.
Разработени са и апробирани нови за педагогическата практика интегративни
моделни предписания със съответните схеми и др.

Изводите отговарят на поставените задачи, като към тях са направени и
някои препоръки за подобряване работата по физическо възпитание и спорт.
В заключение искам да отбележа, че дисертационния труд на Апостол
Господинов Божиков отговаря на критериите и на изискванията за
придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР.
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