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I. Актуалност и значимост на разработвания в
дисертационния труд проблем.
В днешната социално-битова реалност един от нерешените проблеми в
спортния живот на българските ученици, както в теоретичен, така също и в
практико-приложен план, е този с осигуряването и разнообразяването на
системните спортни занимания. Това се отнася както за урока по физическо
възпитание, така също и най-вече за извънурочните спортни дейности.
Защото, както показват редица проучвания в последните години,
редовни

двата

часа седмично по 40 минути, макар и провеждани правилно и

системно, далеч не отговарят на изискванията за здравословна двигателна
активност на съвременния обездвижен ученик. Затова да се изследва този
проблем и да се търсят алтернативни подходи и възможности за целенасочени
занимания със здравословна двигателна активност в днешното напрегнато и
емоционално-стресово ежедневие на подрастващите е повече от амбициозна
изследователска задача. В тази посока можем да открием значимостта и
актуалността и настоящия дисертационен труд.
Моята осведоменост по въпроса ми дава основание да подчертая, че
задълбочени

и

целенасочени

научни

изследвания,

отнасящи

се

до

възможностите на извънурочните спортни дейности като алтернатива на
сегашното

статукво

(нередовно

провеждани

и

безинтересни

уроци

по

физическо възпитание, престъпно посегателство на компютърните технологии
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върху жизнеутвърждаващата двигателна активност на учениците и обричайки
ги на застоял начин на живот), не са правени у нас, което още веднъж
показва необходимостта от подобни научни изследвания и определя тяхната
перманентна актуалност и социална значимост.
Методологическите параметри на изследването са много ясно и точно
дефинирани с логично формулирани цел и задачи на изследването. За
постигането на тази цел и задачи е подбрана и подходяща методика на
изследването, която позволява да се решат поставените задачи.
ІІ. Оценка на резултатите и приносите
на дисертационния труд.
Като цяло на получените резултати в дисертационния труд на докторант
Стефан Кинов може да се даде положителна оценка, като се има предвид, че
те ще привлекат вниманието на спортните специалисти, които, използвайки
тези резултати, ще намерят много отговори в стремежа си да оптимизират
процеса на физическото възпитание на учениците и осигуряването на
необходимата им здравословна двигателна активност. Освен това направените
в дисертацията констатации, анализът на емпирично получените резултати и
изводите в нея пряко корелират със социалната значимост на проблема за
ролята и мястото на целенасочените спортни занимания и в частност на
извънурочните форми в училище и извън него.
В рецензирания дисертационен труд се открояват приноси, както по
посока на иновационни идеи и алтернативни възможности в подхода за
разнообразяване на спортните занимания на учениците и обогатяване на
съществуващите знания по тази проблематика, но така също и приноси с
приложен характер, които от позициите ми на изследовател на спортнопедагогическата дейност като теория и практика, оценявам доста високо.
Най-общо тези приноси могат да бъдат формулирани, както следва:
 На базата на ясно заявена и логично аргументирана изследователска
перспектива в дисертационния труд е направен сполучлив опит да се
дефинират и очертаят рамките за възможностите на извънурочните
дейности

по

физическо

възпитание

и

спорт

за

комплексно

психофизическо развитие и усъвършенстване на учениците
 Експериментално са изследвани и разкрити характерните особености и
белези на извънурочната дейност във функционален и съдържателен
аспект, което позволява да се очертаят многопосочните й възможности
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за усъвършенстване и разнообразяване на целенасочената двигателна
активност на учениците от различните училищни степени.
 Направен е успешен опит за качествено усъвършенстване на учебния
процес по физическо възпитание и спорт чрез въвеждане на различни
форми за реализация на извънурочната дейност

на отделни нива

(училище, община, национално равнище).
 Изведени са научните основания и са очертани насоките за понататъшни експериментални изследвания върху отделните форми за
реализация на извънурочната работа по физическо възпитание и спорт
в Република България.
ІV. Заключение
Дисертационният труд на Стефан Деянов Кинов е едно солидно
практико-приложно изследване с необходимите експериментално получени
резултати и теоретични обобщения. Той е написан на добър научен стил,
илюстрирайки добрите теоретически и практико-приложни знания и умения на
автора

да

планира,

изследва

и

анализира

литературни

факти

и

експериментални резултати. Като цяло онагледяването в труда е достатъчно
информативно.

Всичко

казано

по-горе,

както

и сполучливият

опит

за

качествено усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание и
спорт чрез въвеждане на различни форми за реализиране на извънурочната
дейност по физическо възпитание и спорт на учениците в различните
училищни образователни степени

ми дават основание с дълбока убеденост

препоръчам на уважаемите членове на научното жури ДА ПРИСЪДЯТ на
редовния докторант Стефан Деянов Кинов образователната и научна степен
“ДОКТОР” .

Член на журито: ...……......................
/проф. дпн К. Костов/
Дата: 15.09. 2014г.
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