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I. Актуалност и значимост на разработвания в 

дисертационния труд проблем. 

Анализът на теоретичните източници разкрива, че обездвижването, 

като начин на живот, засяга все повече хора и което е по-тревожно – голям 

процент от тях са подрастващи и младежи, в т.ч. и студентите. Това се 

отразява отрицателно върху тяхното физическо и функционално развитие, 

здравен статус, физическа и умствена работоспособност, успеваемост по 

време на обучение и т. н. Още по-обезпокоителен е фактът, че повечето 

младежи нямат мотивация и желание за включване в каквато и да е 

двигателна активност. Изследванията  показват, че причините за това са 

много и разнообразни по характер – социални, финансови, семейни, 

личностни. 

В този контекст, дефинираната научна теза на дисертационния труд е 

адекватна и логично определя актуалната значимост на поставения за 

изследване проблем, а именно че „Спортно-педагогическят процес във ВУ 

би бил много по-ефективен ако се разкрият факторите имащи отношение 

към управлението на спортната дейност чрез разкриване тяхната 
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причинно-следствена връзка и на тази база да се създаде модел за 

оптимално управление“. 

 

II. Оценка на резултатите и приносите на дисертационния 

труд. 

Задълбоченият анализ на представения дисертационен труд ни дава 

основание да определим обща оценка на разработката като положителна, 

подкрепена от направените заключения, изводи и препоръки за практиката. 

Те се свеждат до следното: 

1. Положителна оценка заслужава добре подбраната и използвана 

комплексна методика за проучване и анализ на сегашното 

състояние на учебната дисциплина „Спорт” във ВУ и за 

изследване на факторите, които влияят върху ефективността 

на учебния процес и тенденциите на развитие на спорта като 

учебна дисциплина. 

2. За принос приемам разработеният модел за организация и 

управление на учебния процес по учебна дисциплина „Спорт” 

и спортно-състезателна дейност във ВУ. 

3. За практико-приложен принос приемам също така и 

създадената централизирана система за записване на 

студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” за учебната дисциплина 

„Спорт” чрез интернет. 

 

III. Данни за автореферата, публикации и участия в научни 

форуми.  

Авторефератът е разработен според изискванията и съответства на 

съдържанието на труда.  

Представени са три научни публикации по темата на дисертационния 

труд.  
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IV. Заключение.  

Представеният дисертационен труд е актуално и практически 

полезно научно изследване с принос за теорията и практиката на 

физическото възпитание и спорт, а именно повишаване на ефективността 

на спортно-педагогическия процес във ВУ. Написан е на добър научен 

стил, онагледяването е адекватно, информативно и съвременно. Въз основа 

на изложеното цялостно положително отношение към представения 

дисертационен труд предлагам на уважаемите членовете на научното жури 

да присъдят на Станислав Олегов Стоев образователната и научната степен 

„доктор” по научната специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛК)”, професионално 

направление 1.2. Педагогика. 

 

 

София, 06.06.2013 г.                       Член на журито: 

                          /Доц. А. Божкова, доктор/

        
 

 


