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Общо представяне на процедурата и дисертанта
Докторант Николай Николов е роден на 25.05.1976 г. Завършва средното
си образование през 1993 г. в СОУ със спортна насоченост „Панайот Волов”
в гр. Шумен. През 2007 година завършва НСА „В. Левски” в гр. София,
където придобива ОКС „бакалавър” и професионална квалификация
треньор по фехтовка. ОКС „магистър” завършва в ШУ „Епископ
Константин Преславски” по програмата „Регулиране и контрол в системата
на социалните дейности”.
Има дългогодишен опит като учител по фехтовка в Ученическа спортна
школа „Хан Крум” гр. Шумен.
От 2015 г. до момента работи като преподавател в ШУ „Еп. Константин
Преславски” в катедра „Теория и методика на физическото възпитание и
спорт”. През периода 2017-2018 е мениджър и треньор на българския
национален отбор по фехтовка на рапира.Симбиозата между
преподавателската и треньорска работа са допринесли за насочването му към
темата на дисертационния труд. Представил е необходимите документи,

свързани с процедурата за защита на дисертационния си труд.
Дисертационният пакет отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и правилника
за прилагане на ЗРАС, както и правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности на
Шуменски университет.

Обща характеристика на дисертацията
Структурната рамка на дисертационния труд съдържа увод, изложение в
три глави, изводи и препоръки, списък на цитираната литература и
приложение, изложени в обем от 228 страници. Цитирана е литература от
203 заглавия, 169 на кирилица, 23 нормативни документа, 11 Интернет
източника.
Докторската дисертация на тема „Социално-педагогически функции на
спорта“ е задълбочен научен труд. Теоретичният анализ е логически
подреден и следва развитие в посока на успешно творческо надграждане в
теоретичен и практико – приложен план.
В увод са авторските основания за избор на дисертационна тема.
Подчертава се нейната актуалност и възможността научното изследване да
филтрира социално-педагогическите функции на спорта , като инструмент на
съвременната социална педагогика. Очертава се проблема, теоретичната и
практическа значимост .
Първа глава съдържа постановката на научното изследване. Определени
са обектът и предметът, формулирани са целите, конкретизирани са задачите
и
хипотезата на изследването. В описателен вид са методологията и
методите на изследване, авторско определение за успешна социалнопедагогическа функция на спорта и самооценка на научната и практическата
значимост на дисертацията.
Във втора глава са анализирани концепции за социализация,
възможности и предпоставки за иновативни образователни технологии.
Европейски измерения на социално-педагогическите функции на спорта.
Акцентира се на взаимовръзката образование и физическата активност,
социалното пространство на съвременния спорт и социалните пътища през
погледа на фехтовката.
В Трета глава е отправен поглед към спортната зала; спортната
субкултура и културата на фехтовката в контекста на изследването.
Представено и анализирано е емпиричното проучване.
В края на дисертационния труд са позиционирани заключение, изводи и
препоръки, библиография и приложения.

Концептуалност, доказателственост и практическа значимост на
разработката.
Дисертационният труд на тема „Социално-педагогически функции на
спорта“ се характеризира с ясно изразена актуална и концептуална рамка,
базирана на основни концепции и модели за приложение на системния
подход в научното знание. По един твърде естествен начин се следва
логиката на самото проучване. Връзката между парадигма, теория, модел,
подход и действителност в теоретичното изследване се прилага при
конструирането на собствения изследователски труд. Поставените задачи
удовлетворяват постигането на целта. Така формулирана хипотезата се
приема за свързващо звено между теоретичната концепция и методиката на
изследването. Анализът на концепциите в изброените посоки е представен
през дедуктивния подход и позволява да се направи специфичен ракурс на
систематизиране, който продължава убедително и при структурираната
методология .
Разглеждайки в частност спорта фехтовка автора , като фасилитатор
мобилизира потенциала от знания за минало, настояще и бъдеще. Умело се
акцентира на водещите факти и обстоятелства. Неоспоримото достойнство
на дисертационния труд
е и в предложените авторски иновативни
технологии за педагогическо взаимодействие в условията на спортната зала.
Тези модели предопределят органическото единство между субкултурния
свят на фехтовката и факторите моделиращи социалната изява на личността.
Лични впечатления
Дисертационният труд е авторово проучване, което го представя като
изследовател с тъждествено на извършеното изследване социално ориентирано поведение – доказателство за неговата
професионална
компетентност.
Личният принос на автора е безспорен.
Препоръки
Препоръчвам издаването на труда и неговото популяризиране в
национален и транс национален контекст.
Заключение
Анализът на разработката, качеството на научно-изследователската
дейност, показват широта на интереси, професионализъм и дългогодишна
лична ангажираност към изследваната проблематика. Постигнатите
резултати ми дават основание убедено да препоръчам на уважаемото
Научно жури да гласува на Николай Янков Николов присъждане на

образователната и научна степен „Доктор“ в област на висше образование: 1.
Педагогически науки, Професионално направление: 1. 2. Педагогика, по
научната специалност „Теория на възпитанието и дидактика” (Социална
педагогика).
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