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Представената дисертация на ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ 

ГОСПОДИНОВ представлява завършен научен труд с оригинална 

доказателствена стойност. Тя е посветена на актуален проблем за ролята на 

физическото възпитание и  неговите здравно-профилактични и 

корекционно-оздравителни функции в урочната работа по предмета при 

ученици от начална училищна възраст.  

Обобщено казано, защитаваната дисертация определено заслужава 

положителна оценка, като имам  предвид редица количествени и 

качествени характеристики на представените научни изследвания, на които 

ще се спра последователно:  

1. Актуалността на избраната тема, която има пряко отношение към 

качеството на учебния процес по физическото възпитание в 

началната училищна възраст. 

2. Правилното структуриране на дисертацията в пряка връзка с 

задачите на изследването по глави и раздели. 

3. Много добре представения литературен обзор по изследваната 

тематика с необходимата задълбоченост и правилно осъществен 

научен анализ на основни и оригинални терминологични понятия. 

Това придава иновационен характер на литературния анализ.  



4. Точно дефинираните работна хипотеза, цел и задачи на 

дисертацията, което има правилна целеполагаща основа за 

провеждане на научните изследвания.  

5. Използването на пълно адекватна методика на изследванията, което 

неминуемо допринася както за обективните научни резултати, така и 

на тяхната достоверност.  

6. Доказаното положително влияние на заниманията по физическото 

възпитание върху здравно-профилактичните и корекционно- 

оздравителните функции при ученици от началната училищна 

възраст. 

7.  Предложената методика на обучение на изследваните учениците от 

началната училищна възраст с успех може да се прилага във всички  

училища  в нашата страна. Този процес на мултипликация още 

веднъж доказва обективната приложимост на дисертацията.  

Целият научен труд е написан на много добър академичен език, 

което говори добре за научната ерудиция на автора.  

Въз основа на изложеното, с убеденост предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да дадат своя вот за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор” на ДЕЯН АЛЕКСАНДРОВ 

ГОСПОДИНОВ. 

 

10.09.2014г, 

Гр. София 

      

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:  

     / проф. Кирил Георгиев Андонов,дн / 

 

 


