СТАНОВИЩЕ
от проф. Росица Стефанова Църова – доктор
(научен ръководител)
относно качествата на дисертационния труд
за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”
на Петко Станиславов Маврудиев докторант на самостоятелна подготовка
към Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“,
на тема: „Физическо развитие и дееспособност на студенти“

След завършване на бакалавърска степен на обучение в НСА „В.
Левски“, с придобити професионални квалификации „учител по физическо
възпитание“ и „треньор по тенис“, както и магистърска степен в областта на
адаптираната физическа активност, Петко Станиславов Маврудиев извървява
един доста продължителен път, като инструктор и треньор по тенис и плуване,
учител по физическо възпитание и хоноруван преподавател по фитнес и тенис
в УНСС (София). Всички тези дейности твърде успешно съдействат за неговото
изграждане, като специалист в областта на физическото възпитание и спорта.
Доказателство за това е и представеният за рецензиране дисертационен труд.
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изключително ползотворна. Той показа старание, умения и компетенции в
областта на физическото възпитание и спорта, както и положително
отношение към научно-изследователската работа.
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изискванията за подобен род научни разработки.
Разработката притежава редица достойнства, които в най-общ вид се
свеждат до следното:


извършен е задълбочен теоретичен анализ (на базата на 158
проучени литературни източника и интернет-сайтове) на проблема

за
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студентите от висшите училища в България, Европа и света;


разработена е адекватна методика на научното изследване –
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изпълни поставената цел и да реши задачите на изследването;


контингентът на изследването е изключително представителен проведено е спортно-педагогическо тестиране, за установяване
нивото на физическото развитие и физическата дееспособност по
14

основни признака, както и

тест

за кардиореспираторна

издръжливост (Степ-тест YMCA) на общо 307 студента (187 мъже и
120 жени) с различна професионална квалификация (учители по
физическо възпитание от УФ на НСА, кинезитерапевти от КТ на НСА
и икономисти от УНСС);


при обработката на първичните резултати са използвани коректни
математико-статистически методи;



анализът на резултатите е на високо професионално ниво и
позволява да бъдат разкрити в сравнителен план както средните
нива и вариативността, така и факторните структури на признаците
на физическото развитие и физическата дееспособност при всяка
от изследваните 6 съвкупности и още – да бъдат установени
възможностите на сърдечно-съдовата система за адаптация към
стандартни физически натоварвания;



разработена е нормативна база за контрол върху признаците на
физическата дееспособност, включваща нормативни таблици за
всяка от изследваните съвкупности, които позволяват да бъде
направена количествена оценка на физическата дееспособност на
всеки студент.

Дисертационният труд е написан на добър език и стил и е онагледен
много добре, с помощта на 33 таблици (в т.ч. 6 нормативни, представени в
приложение) и 59 фигури, които безусловно съдействат за успешното
възприемане на материала.
Формулирани са 7 основни извода и 4 препоръки за практиката, които
естествено произтичат от анализа на резултатите.

Разработените и публикувани от докторанта по време на срока на
докторантурата 3 научни статии, според изискванията, са свързани с темата на
дисертационния труд.
Авторефератът е разработен според изискванията и представя коректно
съдържанието на дисертационния труд.

В заключение, представеният за рецензиране дисертационен труд има
висока научно-практическа стойност и напълно отговоря на изискванията на
Закона за развитие на академичния състав на Република България и
Правилника на СУ “Св. Климент Охридски” за присъждане на образователната
и научна степен “Доктор”.
Във функцията си на научен ръководител съм длъжна да заявя, че
съвместната работа с докторанта протече изключително ползотворно, поради
неговите задълбочени професионални познания по разработвания проблем,
което му позволи да се справи компетентно и успешно със задачата си и още съществената част на дисертационния труд е негово лично дело.
На основата на всичко посочено по-горе считам, че има достатъчно
научни аргументи да дам своя положителен вот за присъждане на Петко

Станиславов Маврудиев на образователната и научна степен “Доктор” в
област на висшето образование: 1. Педагогика, професионално направление:

1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по
физическо възпитание и спорт).

17.01.2019 г.
София

Член на научното жури:
(Проф. Росица Църова – доктор)

