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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. Бонка Димитрова, доктор 

за качествата на дисертационния труд 

„ ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ ФУНКЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО 
ВЪЗПИТАНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ” 

(същност и реализация) 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” 

Докторант: Деян Господинов 
Научен ръководител: проф.К.Костов,дн 

 

I. Актуалност и значимост на разработвания в 
дисертационния труд проблем. 

Съвременната наука категорично доказва, че едно от най-могъщите 
средства за предпазване от заболяване, за увеличаване съпротивителните 
сили на детския организъм е активната двигателна дейност. По своята 
същност физическото възпитание е педагогически процес,  който активно 
участва в комплексното и хармонично развитие на учениците. Грижата за 
здравето на младите хора става все по-актуална в условията на 
съвременното общество на стрес, намалена двигателна активност, 
неправилно хранене, заседнал начин на живот. Една от задачите на здравно-
профилактичните дейност е двигателната активност, която е незаменим 
фактор в онтогенетичното развитие на хората. Ето защо, установяването на 
неблагоприятните действащи фактори върху правилното развитие и доброто 
здраве на децата в началния етап на основната образователна степен и 
набелязването на мерки за подобряването им е особено актуално. Усилията 
на докторанта и нетовият научен ръководител в тази насока са навременни и 
значими като резултат.
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ІІ. Обобщена оценка за качествата на дисертационния труд 
 и приносите в него    

 Представеният за разглеждане труд отговаря на изискванията за 
дисертабилност, структуриране и завършеност на такъв род научни 
разработки. Направен е богат литературен обзор на източници  свързани с 
тематиката на дисертацията. Добре са дефинирани научно-  
методологическите параметри на изследването. Подбрана е подходяща 
методика за решаването на поставените задачи и достигането на целта. На 
анализа и получените резултати от докторанта може да се даде висока 
оценка, която се основава на следните основни и според мен приносни 
моменти: 

 Внушителен обем от изследвани лица – изследвани и анкетирани са 
415 ученици и техните родители, както и 18 педагози. 

 Изведени са актуалните проблеми и идеи за реализация на здравно-
профилактичните функции на физическото възпитание в началното 
училище. 

 Установено е, че с целенасочена работа само в урока по физическо 
възпитание не може да се влияе съществено върху показателите 
свързани със здравето на учениците. 

 Специално подбраните от докторанта физически упражнения за 
часовете по физическо възпитание и спорт дават положителен 
резултат в борбата с гръбначните изкривявания. 

 Установено е, че профилактиката на плоскостъпието при малките 
ученици трябва да бъде перманентен процес, както в урока, така и в 
извънкласните форми на работа.  

 Реализиран е експримент и е разработена и апробирана методика за  
провеждане на здравно- профилактичните функции на физическото 
възпитание в началния етап на основната образователна степен. 

 Установена е необходимостта, часовете по физическо възпитание в 
начален курс да се водят от тесни специалисти – спортни  педагози 
 
 ІІІ. Критични бележки 

Към научната разработка могат да се отправят и някои критични 
бележки като тази, че изводите биха могли да бъдат по кратки и ясни, 
както и да се намалят като бройка. Отправените бележки не са съществени 
и не намаляват стойността на представения труд. 
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                      ІV. Заключение 

             В заключение като оценявам научната, методичната и практико-
приложната стойност на дисертационния труд давам своя положителен вот 
и предлагам на научното жури да присъди на Деян Александров 
Господинов образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

20. 09.2014г.                                             Изготвил становището:............... 

                                                                                         / доц. Б.Димитрова/ 

 


