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Данни за дисертанта 

Валери Стефчев Йорданов завършва средно специално образование в 

Спортно училище „Майор Атанас Узунов”, гр. Русе с квалификация 

„Спортен мениджмънт“. През 2008 година придобива професионална 

квалификация „Треньор по гимнастика” в степен бакалавър в НСА „В. 

Левски”. Продължава обучението си в магистърска степен - програма 

„Спортна педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, която завършва 

успешно през 2012 г. Притежава и професионална квалификация „Методист 

по физическа подготовка в МВР и Въоръжените сили“ придобита в периода 

2006 - 2008 г. в НСА „В. Левски”. 
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В периода 2003 – 2013 г. работи като треньор по гимнастика в ГСК 

„Локомотив“ - Русе. От 2013 г. е назначена за преподавател в Русенски 

университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, където работи и понастоящем. 

Данни за докторантурата  

През март 2016 г. Валери Йорданов е зачислен за докторант в 

самостоятелна форма на обучение към катедра „Теория на и методика на 

физическото възпитание и спорта“, Педагогически факултет на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ със срок на обучение от три години и 

тема на дисертационен труд „Модел за интензифициране на обучение по 

танци на ученици от основна образователна степен“ (РД-10-581/24.03.2015 

г.).  

На катедрено заседание от 11.04.2018 г. с подсилен състав от 

хабилитирани преподаватели определени с ректорска заповед PA-16-

039104.04.2018 г., дисертационният труд е презентиран и обсъден 

задълбочено от катедрения съвет. Единодушно е взето  решение да бъде 

разкрита процедура за защита пред научно жури (Протокол № KД-01-

004/l1.04.2018 г.).  

От приложените документи (заповеди за зачисляване, отчисляване и за 

насрочване на официална защита, протоколи от изпити и катедрено 

заседание и декларация за авторство) е видно, че при реализирането на 

дисертацията са спазени всички законови изисквания и процедури, и не са 

установени допуснати нарушения. 

Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертацията е замислена и реализирана с цел оптимизиране на 

учебния процес по физическо възпитание (ФВ) в съвременното училище, 

респективно на обучението по танци на ученици от прогимназиален етап.  

Българските хора и танци винаги са били част от учебното съдържание 
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на програмите по ФВ и спорт в училище. Те в голяма степен, заедно с 

народните игри, са оформили специфичния облик на самобитната българска 

система за физическо възпитание през годините. Многостранното им 

въздействие и положителен ефект върху психофизическото развитие на 

подрастващите ги правят ценно средство на физическото възпитание, 

независимо от настъпилите промени в съвременното общество. Необходимо 

е само да бъдат осъвременени и оптимизирани съдържанието, методиката и 

формите на обучение. С разработването на настоящата дисертация, авторът 

си поставя за задача да реши именно този проблем. Актуалността на 

разработката се потвърждава от факта, че през 2017 г. влязоха в сила новите 

учебни програми по ФВ и спорт за пети, шести и седми клас, според които 

танците се обособяват като задължителен учебен материал.  

Представеният дисертационен труд отговаря на всички изисквания по 

чл. 27 от Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния 

състав на Република България и Правилника за развитие на академичния 

състав на Шуменския университет ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“. Структурата 

му включва: увод, изложение в три основни глави, заключение, изводи и 

препоръки, литература и приложения. Той е в обем от 184 страници и 

допълнен със седем приложения, подробно онагледен с 103 фигури и 33 

таблици. В библиографията са посочени 119 източника на кирилица, от които 

5 са от Интернет. 

В увода, докторантът ни запознава с научно-практическия проблем, 

който стои за разрешаване в неговата разработка, а именно – необходимостта 

от нови модели за обучение по физическо възпитание, отговарящи на 

изискванията на съвременния начин на живот и реализация на младото 

поколение.   
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В първа глава (59 стр.), докторантът прави подробен анализ на 

историята, същността, състоянието и тенденциите в развитието на ФВ и 

спорта в образователната система на страната ни. Анализира държавните 

образователни изисквания – ядро „Танци“ до 2016 година, посочва  

въздействието на танците върху психофизическото състояние на 

практикуващите ги и ефективността им като средство на ФВ. Макар и не в 

този порядък, прави характеристика на музикално-ритмичните игри и танци, 

и особеностите при методиката им на обучение. Посочва възможностите за 

оптимизиране на учебния процес по ФВ както и методите, които могат да се 

използват при интензификацията на обучението по ритмика и танци. 

Докторантът подробно разглежда метода на моделирането и възможността за 

прилагането му при оптимизиране на обучението по танци. Прави кратка 

възрастова характеристика на психофизическото развитие и динамиката на 

дееспособността на учениците от прогимназиален етап на основна 

образователна степен, които са контингент на изследването му в настоящата 

разработка.  

Препоръката ми, към тази теоретична част на дисертационния труд, е 

да бъде намален обемът на раздел I.1. Същност и характеристика на 

системата на физическото възпитание и спорт в Република България, като 

съдържанието на подточки I.1.1. и I.1.2. се съкратят, а подточка I.1.3. намери 

място в раздел I.3. В този вид тя заема 1/2 от общия обем на първа глава. 

На базата на теоретичните основи, в края на първа глава, е изведена 

научната хипотеза, която дава точна представа за същността на 

дисертационния труд.  

Втора глава е поместена в 16 страници. Целта и произтичащите от нея 6 

задачи са формулирани точно, като определят насоката и последователността 

на изследването. По-уместно би било трета и четвърта задача да се обединят, 
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а се прибави задача, която е свързана с дейностите през третия етап на 

научното изследване и финализирането на разработката.  

Коректно са посочени областта, предмета и контингента на изследване.  

Представена е комплексна изследователска методиката, която е 

адекватно подбрана и обхваща напълно всички теоретико-практически 

страни на научното изследване. Трябва да се отбележи, че ходът на 

експеримента е описан в много общ вид. Като основен метод на настоящото 

научно изследване, би било уместно той да бъде описан по-детайлно и 

прецизно. Тук е мястото да се представи и същността на апробирания Модел.  

Самото научно изследване е организирано в три етапа, които обхващат 

период от 4 календарни години.  

Трета глава е най-обширна – 80 страници. В нея са представени 

анализите на резултатите от изследването на експериментирания модел. 

Направен е изчерпателен анализ на три анкетни проучвания сред ученици, 

родители и учители относно ефективността на учебния процес по Физическо 

възпитание и спорт в училище. Прави впечатление високата информативност 

на проведените анкети, за което допринася и онагледяването на анализа им 

посредством 14 фигури. Обобщени са и резултатите от педагогическото 

наблюдение, проведено в хода на въздействието, чрез което също се доказва 

ефективността на апробирания модел. Установява се, че обучението в танци е 

успешно за висок процент от учениците в извадката, в която е осъществено 

целенасоченото въздействие. 

Докторантът използва статистическите методи вариационен, 

сравнителен и корелационен, за да докаже ефективността на апробирания 

модел. Последователно се проследяват настъпилите промените в 

психофизическото състояние на двете основни извадки - контролна и 

експериментална, в хода на въздействието за трите класа от прогимназиален 
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етап. Изследваните лица са разделени и на подгрупи според пола, което е 

уместно за тази възраст. Направените анализи са подробни и задълбочени, но 

са допуснати и някои грешки при представянето на статистическите 

резултати, които вероятно са технически. Например: при показателите 

„Задържане във вис до отказ със свити лакти“, „Равновесие (Фламинго)“ и 

„Подвижност в тазобедрени стави“ е посочен коефициент на вариация над 

100%, което е некоректно, а при част от останалите показатели стойностите 

са неточни (напр. в табл. №8 и 7); в таблици №16, 17, 18, 19, 20 и 21 

стойностите на t-критерият на Стюдент за независими извадки не 

кореспондират с посочените стойности на гаранционната вероятност Pt . 

Имам и някои забележки относно представянето на статистическите 

данни: 

- Вида на таблиците, за представяне на резултатите от вариационния анализ 

и за проверката на хипотези чрез t-критерият на Стюдент, не отговарят на 

приетите в спортната статистика. В антетката на таблицата, отразяваща 

статистическите данни от вариацията, е необходимо да намерят място 

показатели като R, Xmin, Xmax, As и Ex, а средната стойност би трябвало да 

се отбелязва с ͞ Х. Не е отразена разликата между средните стойности в 

таблиците, онагледяващи сравнителния анализ между независимите 

извадки (таблици от №16 до №20).  

- За по-голяма коректност при изследването, е редно да се направи 

сравнителен анализ между експерименталната и контролната група преди 

въздействието. 

- При корелационните модели, не са отбелязани степента на свобода (k), 

критичната стойност на коефициента на корелация (r0,05) и не е ясно за коя 

от извадките се отнасят посочените стойности.  

В следствие на направените проучвания по литературни данни и на 
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базата на извършените анализи, докторантът извежда 5 основни извода и 4 

препоръки за практиката. 

Тяхната същност отразява успешното решаване на задачите и 

постигане целта на изследването, като доказват достоверността на 

формулираната научна хипотеза. По уместно би било извод №2 да бъде 

формулиран под №4. Така би се спазила хронологията на анализите в 

разработката. Четирите препоръките са насочени към практиката и се отнасят 

конкретно до повишаване на ефективността на обучение по танци в 

училищното физическо възпитание.  

Дисертацията е  оформена според изискванията и е написана на висок 

научен стил, като е използвана специфичната за спортната наука 

терминология. Техническото оформление на труда е според изискванията, но 

са допуснати и някои незначителни слабости: 

- Текстът не е изчистен от технически грешки (ненужни интервали, 

повторения на букви, тафтология). 

- Наименованията на фигурите, онагледяващи корелационния анализ, не се 

отличават от общия текст. 

- Използваната литературата няма номерация. 

Представеният автореферат напълно отговаря на съдържанието на 

дисертационния труд и съдържа всички основни елементи на разработката. 

Достоверно отразява същността на написаното от автора. 

Научни приноси  

В настоящия дисертационен труд са представени оригинални научни 

приноси в резултат от изследователската дейност на докторанта.  

 Подробно е изследван процесът на обучение по физическо възпитание в  

образователната система на съвременното българско училище. Проучени 

и анализирани са възможностите за усъвършенстване на учебно-
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възпитателния процес по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ в 

прогимназиален етап на основната степен на българското училище, като с 

това е обогатена теорията и методиката на физическото възпитание.  

 Чрез стандартни тестове е установено моментното психофизическо 

състояние на учениците от прогимназиален етап на основната училищна 

степен. 

 Създаден и апробиран в практиката е Модел за интензифициране на 

обучението по танци на ученици от 5, 6, и 7 клас, което е основния и 

безспорен научно-практически принос. Доказано е, че моделът съдейства 

за оптималното психофизическо развитие на учениците във възрастта 12-

14 години и провокира у тях траен интерес към танците. Той дава 

възможност за решаване на основните задачи на обучението по Физическо 

възпитание и спорт според Държавните изисквания и стандарти в 

разглежданата област. 

  Обоснована е необходимостта от ново съдържание на учебните програми, 

в съответствие с новите изисквания за европейско образование, 

интересите на младите хора и съвременната действителност. Предложени 

са три оптимизирани учебни програми по танци, предназначени за 

часовете по Физическо възпитание и спорт за 5, 6, и 7 клас. 

 Успешно апробирания модел е във вид, който позволява 

мултиплицирането му и в други училища. 

Публикации и участия в научни форуми  

Докторантът е представил 4 самостоятелни публикации. Тяхното 

съдържание е свързано с темата на дисертацията. Две от тях са публикувани 

в годишници на ШУ „Епископ Константин Преславски“, а останалите са 

доклади от две научни конференции, отпечатани в пълен обем в съответните 

сборници. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на тема: „Модел за 

интензифициране на обучение по танци на ученици от основна образователна 

степен ” съдържа оригинални научни приноси, като резултат от 

изследванията на докторанта и напълно отговаря на изискванията за подобен 

вид разработки, което ми дава основание за положителна оценка. Предлагам 

на уважаемото жури да бъде присъдена на неговия автор Валери Стефчев 

Йорданов образователната и научна степен „доктор”.  

 

28.05.2018 г. 

                                                      РЕЦЕНЗЕНТ:                 

                                 (Проф. Т. Давидова, д.н.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


