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                                                РЕЦЕНЗИЯ 

                                от проф. д-р Иван М. Петков, дн 

на дисертационния труд на ас. Елисавета Михайлова, докторант на 

самостоятелна подготовка в Департамент по спорт на СУ „Св. Кл. 
Охридски”, на тема: 

 „Методика на обучение за правилно телодържане (телесна стойка) на 

студенти от Софийския университет” за присъждане на ОНС „доктор” 

Научен ръководител: проф. Анжелина Янева, доктор 

 

     Дисертационният труд разглежда важния проблем за неправилната 

телесна стойка на  студентки на възраст 18-22 години от СУ „Св. Кл. 
Охридски” и възможностите за физиологична корекция чрез средствата на 

различни видове двигателна активност в рамките на годишния учебен 

процес. 

     Значимостта и актуалността на проблема се определя от наличието на 

различни видове постурални отклонения при студентки, започнали в 

различни равнини /сагитална, фронтална/ най-често още в пубертета, но 
диагностицирани след завършване на растежа и развитието на организма, 

т.е. във възрастта след 18 години. Това е и основателната причина да се 

проучат възможностите на собствена програма за целенасочено прилагане 

на  двигателна активност под формата на кинезитерапия  за въздействие 
върху гръбначния стълб и прилежащата мускулатура, а също и да се  

отчете въздействиеито и на други видове физическа активност и спорт. 

     Дисертационният труд е представен на 186 страници. Включва 150 стр. 
текст, 26 таблици, 25 фигури и графики, 6 снимки, 5 приложения и 

литература от 122 заглавия (84 на кирилица, 34 на латиница и 4 интернет 

източници). 

      Структуриран е правилно. След въвеждащия  увод ( 2 стр.), 

литературният обзор (42 стр.) задълбочено и насочено изяснява 

проучвания проблем от епидемиологична, анатомофизиологична, 
кинезиологична, патокинезиологична, профилактична и терапевтична 

гледна точка. Тук специално трябва да се отбележи умелото и логично 

свързване на съвременното състояние на проблема с работната хипотеза.    

Организацията и методиката на изследването включва 14 стр., а 
методиките на прилаганата програма за различни видове двигателна 

активност логично заема 30 стр. Резултатите са анализирани на 42 стр.  
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      Целта и задачите са формулирани ясно. Посочени са точно 

организацията и етапите на проучването. Периодът на наблюдение 
обхваща 2 /две/ години, като в рамките на 1 /една/ година се провежда 

експеримент с прилагането на самостоятелно изготвената и апробирана 

методика на двигателно активност /кинезитерапия/ за корекция на 
постуралните отклонения. 

     Работено е с контингент от 164 студентки на възраст от 18 до 22 години, 

разделени според интересите си в 4 групи. Експерименталната група е от 
42 студентки, с които се провежда целенасочената методика на КТ. 

Първата контролна група е от 36 студентки и провежда кинезитерапия по 

конвенционалната методика. Втората контролна група се състои от 54 
студентки, занимаващи се с фитнес, а третата група е от 32 студентки, 

упражняващи спорта джудо. 

     В началото и в края на едногодишния експеримент са изследвани 
редица информационни показатели - антропометрични, физиометрични, 

обем ва движение на гръбначния стълб в сагитална и фронтална равнини, 

пробите на Отт и на Шобер и субективното усещане за болка в гръбначния 

стълб. 

     Получените данни са обработени статистически със съвременни методи 

на вариационния и корелационния анализи.  

     Резултатите показават, че в края на експерименталния период всички 

видове прилагана двигателна активност предизвикват положителни 

промени върху изследваните показатели, но те се най-отчетливи и 
статистически достоверни при експерименталната група. 

     Въз основа на резултатите логично са изведени 5 изводи и 4 препоръки 

за практиката.  

     В края на дисертационния труд е изготвено и представено  заключение, 

в което докторантът разглежда обобщено теоретико-практическите 

аспекти на експерименталното изследване и възможностите за използуване 
на получената информация за бъдещи проучвания. 

       Спазени са всички изисквания по процедурата. Представени са  

автореферат и 3 /три/ публикации на докторанта, от които в една 
публикация е първи автор, а в останалите – втори. 

     Като приноси на дисертационния труд приемам: експерименталният 

характер на проучването в естествените условия на учебния процес; 

получените данни за положително въздействие на прилаганата 

двигателна активност дори при завършил период на растеж и 

развитие на организма; аналитичната оценка на въздействието на 
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различните видове физическа активност (джудо, кинезитерапия, 

фитнес-програми) при студентки; личното участие на докторанта във 

всички етапи на проведения експеримент, подходящата програма за 

статистическа обработка на резултатите. 

       В дисертационния труд са допуснати някои слабости, а също 

технически и правописни грешки като: акцент в книгописа върху по-стари 
литературни източници, някои от които нямат отношение към проблема; 

неправилни означения на някои от таблиците и илюстрациите; непълно 

заглавие на приложения комплекс от физически упражнения; грешки при 

описанията на някои от упражненията в прилагания комплекс и др. На 
много места в таблиците при описание на изследванията се използуват 

различни термини и означения като „вход-изход”, „първо и второ 

изследване”, „изходно и крайно изследване”, което затруднява гладкостта 
на изложението. 

       Забелязаните грешки нямат фундаментален характер и не могат да 
повлияят на получените резултати. 

       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Дисертационният труд разглежда актуален проблем, решаването на 

който  има теоретично и практическо значение в три области на 
познанието и ежедневната практика – педагогическия процес, двигателната 

активност и здравеопазването. 

    Дисертационният труд не дава дефинитивно решение на проучвания 

проблем, но получените резултати от проведения експеримент ще 

помогнат за съществено разширяване на информативността и познанието в 

изследваната област. Това се отнася както за теоритичната страна, така и за 
практическата приложимост на получените експериментални данни.  В 

този смисъл представения труд напълно отговаря на изискванията за 

докторат за придобиването на ОНС „доктор”. 

       Предлагам убедено на уважаемите членове на научното жури да 

оценят положително представения дисертационен труд и да присъдят на 

ас. Елисавета Михайлова образователната и научна степен (ОНС) 
„доктор”. 

 

 

17.08.2015 г.                           РЕЦЕНЗЕНТ: 

                                                                 ( проф. д-р И. Петков, дн) 
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