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Предложеният за защита докторски труд се отличава с прегледна структура, 

следваща логиката на педагогическото изследване и адекватна методика, 

използвана в хода на експеримента. 

Докторският труд е в обем от 186 страници. Резултатите и методиката на 

изследването са описани коректно и са добре онагледени в основния текст с 32 бр. 

фигури, 48 таблици и 10 снимки и рисунки. Всички те са с доказателствен характер 

за проведената статистическа обработка на данните от проучването. 

Използваната научна литература е коректно отразена в съдържанието на 

дисертацията и включва 122 литературни източника, от които 84 на кирилица. 

Изборът на тема е актуален и значим за проучване на проблемите на 

неправилното телодържане и възможностите за корекция на студенти, освободени 

от активни спортни занимания в условията на университетското образование. 

 

 

 

 



2 

 

Е. Михайлова дава убедителна обосновка на потребността от разработване 

на проблема, който е както значим, така и актуален за усъвършенстване на процеса 

на обучение по спорт във висшите училища и здравословен ефект. 

Първата глава е насочена към проучване и представяне на проблема, като 

авторът стига до няколко важни за изследването изводи за решаване на проблемите 

на физическото възпитание и спорта в университетите и в частност в работата със 

студенти за корекция и превенция на неправилната стойка и гръбначните 

изкривявания. 

Хипотезата на изследването е ясно очертана и е обвързана с 

предполагаемите резултати от експеримента в условията на университетското 

образование. 

Във формулировките на целта, задачите, предмета и обекта на изследването 

във втора глава се разкриват закономерностите на изследването в съответните 

условия. Организацията, методиката на изследване, тестовите батерии и 

упражненията са подбрани адекватно и напълно обслужват целта и задачите на 

изследването. 

Третата глава е структурирана в съответствие с поставените задачи на 

изследването и с цел доказване на работната хипотеза. Резултатите, представени 

както в текста, така и в глава „Приложения“, характеризират средните стойности и 

вариативността им в началото и в края на експеримента. 

Ефектът от въздействието на приложената методика на обучение, както и 

прилагането на различни видове двигателна активност в рамките на 

образователния процес в СУ е сравнен с настъпилите промени в прираста на 

резултатите от тестуването, чрез които се доказва в голяма степен работната 

хипотеза, като са регистрирани достоверни разлики и положителен прираст на 

резултатите от специфичните показатели на студентите от експерименталната 

група. 

Изводите от експерименталната работа, задълбочено и правилно 

анализирани, са умело интерпретирани като показват ефектът от реализираната 

експериментална методика. 

В края на докторската разработка са представени изводите, очертани са 

препоръките за практиката и насоките за използване на резултатите от 

емпиричното изследване. 

Експериментално и статистически проверените и онагледени резултати, 

потвърждават твърдението, че предложената от автора експериментална програма 
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за корекция на неправилното телодържане подобрява здравословното състояние на 

студентите, които се занимават активно в часовете по кинезитерапия в Софийския 

университет. 

Считам, че докторантът има достатъчен теоретически и практически опит в 

научноизследователската дейност. С настоящото си задълбочено изследване, ас. 

Михайлова показва завършено научно развитие. Докторският труд е със сериозни 

качества, отговарящи на изискванията на Закона за развитие на академичния състав 

в Република България. 

Въз основа на горното, давам своята положителна оценка на докторския 

труд, автореферата, значимите за теорията и практиката резултати и предлагам на 

научното жури да присъди образователната и научната степен “Доктор” на 

Елисавета Константинова Михайлова. 

 

 

14.08. 2015 г.  доц. д-р Емил Прокопов 


