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                                                      РЕЦЕНЗИЯ  

На научната продукция и академичната дейност на ст. преподавател  

Димитър Иванов Томов, доктор – за участие в конкурс за „Доцент „ по 

научно направление 7.6. Спорт - Тенис, обявен в „ Държавен вестник“, 

бр. 54  от 05.07. 2017  г, Катедра – Обществено здраве, здравни грижи и 

спорт“,  ЮЗУ „ Неофит Рилски“ 

Рецензент: доц. Цветанка Захариева 

 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА 

1. Биографични данни 

Старши преподавател Димитър Иванов Томов е роден на 19 .06. 1965 

г. Завършва ВИФ „ Георги Димитров“  сега НСА  през 1990 със специалност 

Тенис. След това 1 година работи като треньор в ДФС „ Пирин“, до 

закриването на клуба. 

2. Професионално развитие 

 От 1991 е на работа в ЮЗУ „ Неофит Рилски“, където работи и до 
този момент.  

Защитатава Докторска степен по „ Педагогика“ през 2012 година с  
труд на тема “Методика за началното обучение по тенис в условията на 
висше училище „ – Учебна дисциплина – спорт. 

Като старши преподавател участва в подготовката и провеждането 
на лекциите и практическите  занимания по тенис на бакалаври и 
магистри, бадминтон, упражнения за бакалаври и магистри. Участва 
активно в разработването и развитието на учебни програми и курсове,  по 
учебни дисциплини  заложени в учебният  план по специалност „ Спорт“ и 
„Физическо възпитание и спорт“ и магистърски програми „ Спортна 
анимация“ и „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“. 
Взима активно участие в научно – изследователска, приложна и 
треньорска дейност. 

Активно участва в 5 проекта, свързани основно със  спортно – 

технически  знания, умения, учебни програми и  практики, на студентите, 

свързани с пазара на труда. 
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Ползва руски и  английски на добро ниво, както има умения за 

работа с различни софтуерни пакети, разработени за целите на научните 

изследвания в областа на спорта. 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

За обявеният конкурс за „ доцент“ ст. преподавател Томов  прилага: 

 2 монографии, едната от 2014 година; 

  3 броя учебници и учебни помагала, свързани  с обучението  по 
тенис на студентите във  висшите училища 

  Публикации  в междунардни  реферирани списания са  5  на брой; 

  В  български  списания - 4; 

  Публикувани статии и доклади в научни конференции са 12 на брой 
 
За мен с най – значим принос е монографията от 2014 година  на 

тема “ Обучението по тенис във висшето училище“ написана на 122 
страници.  Два са основните и приносни моменти в това учебно помагало:  
Теоретико – приложните аспекти, характеризиращи развитието на тениса, 
свързани  с  техническата подготовка в обучението по тенис, и втората 
част  са компонентите за оценка на физическите качества и технически 
умения, с конкретизирани специализирани тестове за диагностика и 
оценка.  

          Помагалото може да се използва и в  други висши учищаа, тъй като в 
него са представени програми с различен хорариум (15, 30 и 60 часа) на 
семестър,  съответните тестове и критерии за оценяване. Приложимо е и 
в обучението по физическо възпитание и спорт  - тенис в  българското 
училище. 

Следващата монография е  на тема „ Начално обучение по тенис“ и 

е написана  преди защитата на докторската дисертация,  като   обхваща 90 

страници. Това е едно ценно помагало,  което дава насоки в началното 

разучаване на основните удари в тениса, като прилага подходящи 

упражнения и  спомага  за  установяването на допусканите грешки и 

тяхното професионално отстраняване. В него са посочени много 

упражнения за големи групи обучаеми  (студенти и ученици) върху 

ограничен брой площадки /един или два корта/. 

Старши преподавател Томов  е съавтор в колективeн учебник 

„Методика на обучението по спортни игри“, заедно  с  доц. Васил Жечев, 

Гл. Ас Новко Попов, , гл. Ас. Филип Бояджиев, ст. пр. Спаска Тошева и ст . 
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пр. Виктор Христов. Часта за тенис спорта обхваща 60 страници и дава най- 

общи пониятия за играта, като са поставени изискванията за обучение в 

примерни  уроци. 

Последнато представено помагало озаглавено „Ръководство по 

тенис“, е написано в съавторство с Даниела Томова, вече доцент в 

Югозападният университет, което може да се  използва от всички  хора, 

които искат да добият обща представа за спорта тенис: игрища,  направата  

и поддържане на тенис игрище по системата „Kорт“, правила, видовете 

удари – основни изисквания и първи уроци по тенис. Написана е през  

1999 година в обем 99 страници. 

Давам висока оценка на всички помагала и монографии, защото те 

са свързани с процеса на обучението  на студентите и се допълват във 

всяко ново издание, с цел обогатяване на похватите за обучение и 

оценяване на студентите в учебната дисциплина „Спорт“. 

Научната си дейност ст. Преподавател Томов развива и в 

написването на множество статии и доклади, които излизат в чужди и 

наши реферирани списания. Няколко години поред Томов участва в 

научните конференции в гр. Охрид – Македония. 

Тяхната тематика е с насоченост за развитие на студентския  тенис 

спорт в  ЮЗУ „ Неофит Рилски и като цяло за спорта във висшите училища.  

На български  език статиите  изследват: интереса на студентите да 

практикуват различни видове спорт, усъвършенстване на учебните 

програми по физическо възпитание и спорт (включване на ракетните 

спортове в тях), както  и установяване нивото  на формираните умения и 

овладени знания от основните спортове, изучавани в университета и 

училище. 

 Участието на ст. преподавател Томов, които са 12 на брой можем да 

разделим в няколко тематики: 

 Публкации свързани с обучението в спортно – техническите 

умения в тенис спорта - статии  №  15,и  16; 
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   Трудове свързани с интересите на студентите, програмите  в 

обучението на ракетните спортове, повишаване на качеството на 

заниманията по тенис - статии № 11, 12, 13, 20 ; 

 Има и редици публикации, които са посветени на изследвания 

насочени към повишаване на качеството на урока по физическо 

възпитание  и мотивация на учениците, всяка  една публикация 

има обективни и методически приноси - това са статии  № 21, 24; 

 Една част  от публикаците са насочени към часовете  по физическо 

възпитание и спорт на студентите от  ЮЗУ“ Неофит Рилски“. Тези 

статии имат принос  в  теорията и практиката  за  знанията и 

уменията на студентите в часовете по физическо възпитание и 

спорт - статии  №17, 18, 22, 23, и  25; 

   С ценен принос за научно приложната и научно -

изследователската дейност са трудовете свързане с обучението, 

диагностициране и развиие на взаимовръзките  в процеса на 

обучение на студентте от ЮЗУ- статии  № 6 ,7 ,8 9,10, 14, 17.; 

 Интерес представляват статите които разглеждат взаимо връзката 

между тенис спорта и развитието на двигателните качества на 

спортистите - ст. № 14, 16, 17,  18 .  

В хода на провеждания конкурс, не се наблюдават нарушения.  

Димитър Томов, се ползва с авторитет в тенис средите, както и  

сред своите колеги. Притежава добра теоретическа и практическа 

подготовка, уважаван е от академичната общност в университета и в 

страната. 

Въз основа на качествата и горе изложеното, като научен принос и  

с висока приложимост с убеденост предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да присъдят на ст. Преподавател Димитър Томов- 

академичната длъжност“ Доцент“ по направление 7.6. Спорт -Тенис.  към 

ЮЗУ „ Неофит Рилски“  

18. 10. 2017 г                                                                     

                                                                                                         


