
                                               СТАНОВИЩЕ 

 По конкурс на ЮЗУ „Н.Рилски” за академичната длъжност „Доцент” в 

професионално направление 7.6. Спорт /Тенис/ за нуждите на катедра 

„Спорт” с единствен кандидат ст. преподавател Димитър Иванов Томов, д-р, 

обявен в „Държавен вестник” бр. 54 от 05.07.2017г. 

 Изготвил становището: доц. Евгени Симеонов Йорданов, д-р, 

преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, член на 

научно жури, назначен със заповед № 1827/07.09.2017г на Ректора на 

Югозападния университет „Н.Рилски”- Благоевград.  

 1. Кратка автобиографична справка 

 Ст. преподавател Димитър Иванов Томов, д-р е роден на 19.06.1965г. 

 Завършва средното си образование в ПГ «Кирил и Методий» гр. 

Благоевград през 1983г. 

 Висше образование придобива във ВИФ «Георги Димитров» през 

1990г, като се дипломира като магистър, учител по Физическо възпитание и 

спорт и Треньор по тенис. 

 През 2012г защитава дисертация на тема «Методика на начално 

обучение по тенис в условията на Висше училище» и получава образователна 

и научна степен «Доктор» по научно направление 1.2 Педагогика (Теория и 

методика на физическото възпитание и спортната тренировка).  

 След завършването на образованието си работи, като треньор по тенис 

в ДФС «Пирин» Благоевград.  

 От 1991 до 1994г е специалист в катедра ТМСТ в Югозападния 

университет «Неофит Рилски».  

 От 1994 г до настоящият момент е преподавател по тенис във Факултет 

«Обществено здраве и спорт», катедра «Спорт» в същия университет.  

   



 2. Учебно- преподавателска, административна и обществена 

дейност.  

 Кандидатът за доцент провежда обучение по тенис и бадминтон на 

студенти обучавани в бакалавърска и магистърска степен. Води лекционен 

курс по специалност тенис. Провежда тренировъчна работа с 

представителните отбори по тенис на Югозападния университет, като е 

постигнал много добри резултати през дългогодишния си опит. 

 Осъществяваната от него учебно- научна работа е съответстваща на 

високите изисквания към преподавателите по отношение на компютърната и 

езиковата грамотност. Владее руски и английски език. Уменията, които има 

за работа с Windows и софтуерни пакети, използвани за научни изследвания в 

областта на спорта, му позволяват да провежда учебен процес на високо 

професионално ниво. 

 Ст.преподавател Димитър Томов е член на редакционния екип на 

списание „Phychological Thought” и на „Съюза на учените в България” 

Участва в множество проекти, от което става ясно, че е специалист с 

възможности за работа в екип и с голям организационен опит. 

 От изложеното до тук става ясно, че образователната подготовка и 

педагогическият опит на кандидата са в областта на професионалното 

направление на конкурса.   

 3. Научна дейност и продукция 

 В конкурса ст.преподавател Димитър Томов се представя с 26 научни 

труда - достатъчна научна продукция за участие.  

 Според насоченост, съдържание и значимост научните разработки са 

обособени в следното: Монография- „Обучението по тенис във висшето 

училище”; Автореферат на докторска дисертация на тема „Методика за 

начално обучение по тенис в условията на висше училище (учебна 

дисциплина- спорт) ;Учебници и учебни помагала- 3бр ;Статии в реферирани 

списания- 9бр. от които 5 международни и 4 Български; Научни трудове 

публикувани в сборници от научни форуми- 12бр – 11 у нас и 1 в чужбина. 



 На 7 от всички публикации е самостоятелен автор, на 5 е водещ автор, 

на 8 втори автор и на 4 е трети и следващ автор.  

Основната част от научно- изследователската дейност е насочена към 

усъвършенстване на обучението по тенис във висшето училище. Посочват се 

целта и задачите на обучението. Извеждат се факторите, оказващи влияние 

върху качеството на процеса на обучение по физическо възпитание и спорт 

във висшето училище, както и се представят възможности за подобряване му. 

 С голяма стойност за теорията и практиката като педагогическа и 

тренировъчна дейност е изложената в монографичния труд специализирана 

учебна програма за обучение по тенис. Съдържанието на програмата обхваща 

основите на обучение на студентите по тенис за първи и втори курс и е с 

обем от 30 учебни занимания. Считам, че изложената програма е с 

определена учебно- педагогическа стойност, тъй като обхваща знания и 

технически умения, които са необходими за практикуване на играта.  

 Висока оценка заслужава използваната от Димитър Томов в 

монографията тестова батерия от специализирани тестове, както и 

разработените нормативи за оценка на изпълнението на различните 

технически похвати от студентите. Тестовете са различни като сложност в 

зависимост от периода на обучение в който се прилагат. 50% от формираната 

оценка на студентите се дава именно за придобити технически умения. 

Графичното представяне на всички тестове според мен заслужава много 

висока оценка. 

  Методическата разработка „Начално обучение по тенис” е посветена на 

основата на обучението в основните технически похвати в тениса. Авторът 

представя голям набор от упражнения и игри, което спомага до голяма 

степен за по- голямата достъпност на трудната игра тенис. Анализирани са и 

основните грешки, които се допускат при изпълнението на различните удари 

от начинаещите тенисисти. Предложено е и примерено тренировъчно 

занимание. 

 В разработената част от учебник „Методика за обучение в спортни 

игри”, предназначен за студенти от специалност „Физическо възпитание и 

спорт” към ЮЗУ, Димитър Томов представя методика за обучение по тенис. 

Тя съдържа голям брой упражнения, както и до голяма степен разкрива 

същността на играта тенис. В същата е представен правилника на играта, 

систематизирана е техниката и е предложена примерна структура на учебно- 

тренировъчното занимание по тенис. 



 В учебното помагало „Ръководство по тенис” са посочени исторически 

данни за развитието на тениса в България и света. Подробно са описани 

различните игрища за тенис според вида на настилката. Изчерпателно са 

описани строителните дейности, които е необходимо да се извършат при 

изграждането на тенис игрище със землена настилка- тип корт. Описани са 

дейностите необходими за подържането на тенис игрищата, както и тенис 

екипировката. Разяснени са правилата за малък „мини” тенис, който е 

опростен или умален вариант на играта, имащ особенно голяма стойност за 

изграждането на бъдещите тенисисти още от най- ранна детска възраст. 

Високо оценявам и направената от авторите характеристика на основните и 

специфични удари в тениса, както и предложените голям набор от средства и 

методи за начално обучение по тенис. Положително оценявам и разгледаната 

тактика на играта по единично и двойки. 

 Обект на изследване са и редица въпроси свързани с възможностите за 

усъвършенстване на учебните програми по „Физическо възпитание и спорт” 

чрез включването на обучението в „Ракетни спортове”; проучването на 

спортните интереси на студентите; ролята на спортната дейност за 

преодоляване на нервно- психическата умора на студентите; връзките между 

координационните способности и спортно- техническите умения на 

тенисисти от началната училищна възраст; влиянието на обучението по тенис 

на студенти върху динамиката на развитие на двигателните им способности; 

основните аспекти на провеждане на третият час по физическо възпитание. 

 Основните приносни моменти от научната и научно- приложната 

дейност на кандидата според мен са: изведените научни аспекти в 

обучението по тенис на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски“; разработената 

и апробирана собствена методика за обучение, контрол и оценка на 

студентите, избрали учебната  дисциплина „Спорт“ – тенис; въвеждането на 

актуални тестове и критерии за оценка за нивото на формираните спортно-

технически умения и навици и контрола на учебния процес по тенис на 

студентите; авторска методика  подходяща за обучението на големи групи 

хора на  ограничен брой игрища; изведените специфични най-често 

допускани грешки при усвояване техниката на ударите от студентите, както и 

средства за тяхното отстраняване.   

 



 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 От анализа на научната продукция на ст.преподавател Димитър Томов, 

доктор, следва да се посочи високата компетентност и коректна 

интерпретация на научните изследвания. 

 Димитър Томов е уважаван преподавател с богата практическа и добра 

теоретическа подготовка. Той е пример за спортен педагог в системата на 

висшето образование, който успешно съчетава научноизследователската 

дейност с конкретната преподавателска работа.  

 Въз основа на изложеното и качествата на кандидата, предлагам на 

Уважаемите членове на научното жури да удостоят ст.преподавател 

Димитър Иванов Томов доктор с академичната длъжност „Доцент” по 

професионално направление 7.6 „Спорт” (Тенис). 

24. 10.2017г.                                                                           Подпис: 

 

  

 


