СТАНОВИЩЕ
от
доц. Костадин Кирилов Костов, доктор, Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
относно: присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по
научно направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на
обучението по физическо възпитание и спорт).
Становището е възложено със заповед № РД 38-322 от 17/05/2018г. от
Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. То е изготвено в съответствие с
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република
България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и
Правилата за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. К. Охридски”
Тема на дисертационния труд:
„Педагогическа технология за превенция на гръбначните
изкривявания при 5-6 годишни деца в условията на детска градина“
Автор на дисертационния труд:
Даринка Илиева Игнатова, докторант на самостоятелна подготовка
към Софийски университет „Св. Климент Охридски” Департамент за
информация и усъвършенстване на учителите, катедра „Хуманитарно
образование“
Научен ръководител:
доц. Костадин Кирилов Костов, доктор, Департамен по спорт, катедра
СИПС, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
За участието си в процедурата за получаване на образователно-научна
степен „доктор” докторантът Даринка Илиева Игнатова е представил:
1.Завършен дисертационен труд в обем от 136 стандартни машинописни
страници. Онагледен е с 20 таблици, 15 фигури, 26 графики, 2 снимки.
Библиографската справка съдържа 94 заглавия, от които 68 на кирилица,
22 на латиница и 4 интернет сайта.
2.Автореферат

в обем от 34 страници, отразяващ съдържанието на
дисертационния труд и основните теоретико-методични и приложни
приноси;
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Актуалност на темата
Ниската физическа активност е един от водещите рискови фактори за
здравето. Проблемът за връзката между здравето, физическата активност и
физическата дееспособност при децата и младежите е бил, и продължава да
бъде, актуален и значим.
Представената дисертация е посветена на проблем, който не е
проучван до сега, а именно – проучване на въздействието на някой
специални изправителни упражнения за профилактика и корекция на
неправилното телодържане при деца в предучилищна възраст и поконкретно деца от детски градини.
Структурата на дисертационния труд е в съответствие с поставената
цел и произтичащите задачи.
Съдържанието съответства на поставената цел и произтичащите от
нея задачи.
Текстът е развит балансирано.
Уводът съдържа данни за актуалността на разглеждания проблем,
които потвърждават нуждата от подобни проучвания.
В литературния обзор кратко и ясно са изложени достатъчно
аргументи за съществуваща проблемна област за научни изследвания.
Посочени са и коректно интерпретирани са най-съществените наши и чужди
публикации свързани с разглеждания проблем.
Организацията на изследването дава ясна представа и възможност за
провеждане на експеримента.
Целта на дисертационната разработка произхожда от нейната тема,
формулирана е кратко и ясно, а конкретните задачи са подчинени на
нейната същност
Работната хипотеза се базира на предположението, че ако се
разработят и апробират комплекси от специални изправителни упражнения
за деца от предучилищна възраст, може да се стимулира растежа и
двигателното развитие на децата, което ще даде възможност за корекция и
профилактика на неправилното телодържане и гръбначни изкривявания.
Научната теза, предметът и обектът на изследване са ясно
формулирани.
Използваните методи на изследване са съвременни, правилно
подбрани, подробно описани и подходящи за конкретизиране състоянието
на изследваните лица преди и след провеждане на експеримента.
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Използваната методика е приведена в съответствие с характера на
обекта и задачите на изследване.
Контингентът изследвани лица е достатъчен за експериментална
работа.
Представена е подробно методиката от средства и методи за развитие
на двигателните качества, комплекси от специални изправителни
упражнения за деца на 5 - 6 годишна възраст в условията на детската
градина.
Собствените резултати са анализирани и интерпретирани коректно.
Резултатите от приложената методика, дават основание и за правилно
направените изводи и препоръки.
Авторефератът отразява вярно и с необходимата пълнота резултатите
от проведеното изследване.
Представените публикации са свързани с темата на дисертационния.
Статиите са публикувани в престижни научни издания, а докладите са
изнесени на научни форуми с международно участие.
В представения от кандидата Даринка Илиева Игнатова
дисертационен труд на тема : „Педагогическа технология за превенция на
гръбначните изкривявания при 5-6 годишни деца в условията на детска
градина“ могат да се посочат следните научни приноси:
1. Апробирана и приложена на практика е оригинална,

научно-

обоснована, комплексна методика за развитие на двигателните качества
и комплекс от специални изправителни упражнения за профилактика и
корекция на неправилно телодържане, с авторски и иновативни аспекти
в ситуации на игрова основа по образователно направление “Физичeска
култура“ за деца на 5 - 6 годишна възраст в условията на детската
градина, която обогатява теорията и практиката на училищното
физическо възпитание.
2. Изследвани са възможностите за стимулиране на растежа и двигателното
развитие на децата.
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3. Доказва се положителният ефект от въвеждането на нова обучителна
методика по физическо възпитание, целяща подобрение на здравния
статус на децата.
4. Разработена е методика за контрол и оценка, която позволява периодично
проследяване на въздействието на физическите упражнения върху
двигателните качества.
5. Обучени са учители от детски градини за приложение на комплексите от
изправителни упражнения в ситуационни игри съобразно критериалните
изисквания на образователно направление “Физическа култура“.
Заключение
Налице е оригинално, високо компетентно и добросъвестно
проведено изследване, даващо основание за извода, че авторът притежава
необходимите знания и умения за провеждане на изследователска дейност в
областта на физическото възпитание и спорта.
Считам, че докторският труд напълно отговаря на изискванията на
закона за развитие на академичния състав на Република България за
присъждане на образователната и научна степен “доктор”.
Приносните моменти в представения научен труд, неговите научни и
практически достойнства, ми дават основание да предложа на уважаемото
научно жури да присъди на Даринка Илиева Игнатова научната и
образователна степен “доктор” по професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт).
21.06.2018 г.

Дал становището:
/доц. Костадин Костов, доктор /
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