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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд на тема: 

„МОДЕЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА 

ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ХАНДБАЛИСТИ  В УСЛОВИЯТА 

НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ“ 

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… 

Научна специалност: Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) 

Автор: Мариана Диманова Рохлева 

Научен ръководител: доц. Росен Костадинов Алексиев, доктор 

Рецензент: доц. Росица Димитрова Димкова, доктор, ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий” 

 

1. Биографични данни и професионална квалификация на 

докторанта 

Мариана Диманова Рохлева завършва НСА „Васил Левски”. През 1982 г. 

се дипломира магистър с първа специалност „Кинезитерапия“ и втора 

специалност „Учител по физическо възпитание”. От 1987г. до 2006г. работи, 

като старши преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт“ на ТУ, 

Габрово, а през 2007г. е назначена за старши преподавател в катедра 

„Физическо възпитание и спорт“ на УАСГ (Университет по архитектура, 

строителство и геодезия), София, където провежда практическо обучение със 

студенти в ОКС „бакалавър” по обща физическа подготовка. Треньор е по 

хандбал и лека атлетика, към университетската структура. Налице са активна 

професионална преподавателска квалификация и заетост на докторанта. 

2. Данни за докторантурата 
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С РД-07-1189/ 11.06.2012 Мариана Диманова Рохлева е записана в 

докторантура на самостоятелна подготовка към катедра Теория и методика 

на физическото възпитание и спорт, Педагогически факултет на ШУ 

„Епископ Константин Преславски”. Въз основа на заповед № ФД-03-

011/24.09.2013г. на Декана на Педагогически факултет, на 03.10.2013г. 

докторантът е издържал изпит по докторантски минимум с оценка  - Отличен 

6. Докторантът на самостоятелна подготовка Мариана Рохлева е отчислена 

предсрочно с право на защита, на основание заповед № РД-10-

2569/09.12.2013г. на зам. ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

На 26.03.2014 на катедрено заседание е проведено вътрешно обсъждане на 

дисертационния труд и е взето единодушно решение за допускане до 

публична защита, определена с РЗ № РД-16-026/ 15.04.2014г., вкл. и съставът 

на научното жури. Не са установени процедурни нарушения или пропуски по 

докторантурата. 

3. Оценка на резултатите и приносите на дисертационния труд 

В съвременните условия на образователната среда изискванията към 

качеството на обучението по ФВС са повишени значително във връзка с 

неговата мисия за цялостното развитие на университетския спорт. Поради 

това, традиционните подходи които се използват, се нуждаят от обновление, 

за да може съвместната дейност между преподавателя и студентите да 

протича възможно най-рационално и да има възможно най-добър резултат. В 

този смисъл проведеното от докторанта Мариана Рохлева научно изследване, 

определено предизвиква професионален и изследователски интерес. Със своя 

теоретико-експериментален характер то е насочено конкретно към 

установяване на цялостния ефект от прилагане на система за 

усъвършенстване на психофизическата подготовка на студентите 

хандбалисти в условията на висшето училище. Обосноваването с факти на 

тяхната приложимост и целесъобразност, с оглед оптимизиране на 

психофизическата подготовка на студентите, доказва актуалността на темата.  
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Факт е, че изборът на темата и разработването на самия дисертационен 

труд се основават на личния опит на Мариана Рохлева, като старши 

преподавател в УАСГ, София, която провежда обучение на студентите по 

«Обща физическа подготовка», както и треньорска дейност по «Хандбал» и 

«Лека атлетика».  

Дисертационният труд е структуриран според изискванията за такъв вид 

научни разработки. Авторката е успяла да развие своята теза и да представи 

резултатите от експерименталната работа в общ обем от 170 страници, от 

които 158 основен текст. Съдържа увод, изложение в четири глави, изводи, 

препоръки и приноси, използвана литература и приложения. В 

библиографията са включени 307 заглавия (209 на кирилица и 98 на 

латиница).  

В синтезиран вид ще представя основните резултати и приноси на 

научния труд. 

В първа глава на дисертационния труд в логическа последователност е 

направен многоаспектен анализ на теоретичните и научно-приложни и 

практически публикации на професионално доказани български и 

чуждестранни автори. От изложението личи актуалната осведоменост на 

автора, познаване на класическите и съвременни научни постановки по 

разглежданите въпроси, както и правилното използване на съвременни 

методи за творческа оценка на литературни и документални източници. Тук е 

желателно да се открои по ясно личната позиция на докторанта, относно 

мненията на проучените автори в съдържателен аспект.  

В тази постановъчна част на рецензирания труд, намирам определени 

пропуски и имам някои основни бележки:  

Правят впечатление случаи на некоректно използване на литературни 

източници. На няколко места се забелязват латински наименования на 

автори, а останалите на кирилица. Необходимо е да бъдат уеднаквени на 

кирилица. 
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Липсва информация от литературния обзор, касаеща описание и 

тълкуване на понятието Модел - какво представлява, каква е неговата 

същност и значение. Все пак това е основната идея, върху която се изгражда, 

експерименталното проучване. Аз считам, че ако думата модел в началото 

на темата, бъде заменена със система или методика, би било по-

подходящо за така представения научен труд, имайки предвид, че в самата 

разработката, никъде не се споменава за модел или представянето на такъв!  

Бих препоръчала наименованието на първа глава да бъде по 

обобщаващо, като например - Теоретична постановка на проблема, за да се 

избегне конкретиката в заглавието на настоящата, цитирам: „Главни 

компоненти при изграждане на системата за физическа тренировка на 

хандбалиста“, където се дефинира понятието система и се разглеждат 

особеностите и структурата на системата, следвана от класификация на 

основните тренировъчни средства и методи. 

Първа глава завършва с хипотеза, която следва да бъде по-точна и ясна, 

и самата формулировка да бъде изведена в предполагаеми, допустими или 

очаквани резултати. Не би следвало хипотезата да е обемна и многословна, а  

по-изчистена, като твърдение. 

Изследователският инструментариум съдържа достатъчно 

информативни средства и методи за реализиране на планираната 

изследователска програма. 

Втора глава на дисертацията е озаглавена „Цел, задачи, методи и 

организация на изследването”, където са определени и пояснени целта, 

задачите, обекта и предмета на изследването. Използваните методи са 

обособени в три групи, което е предпоставка за подробно разглеждане и 

изследване на поставения научен проблем, и постигане на неговата цел. Тук 

имам бележка, относно формулираните цел и задачи - като цяло са добре 

структурирани, но смятам, че ще е коректно да има задача насочваща 

изследователската работа в посока, отговаряща на темата на дисертационния 

труд, свързана с изготвянето и представянето на модел за усъвършенстване 
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на психофизическата подготовка на студентите…, тъй като във втора глава 

цитирам: „целта на настоящия дисертационен труд се явява  разработването и 

експерименталното обосноваване на система за тренировка на студенти – 

хандбалисти…“, а за реализирането на тази цел са поставени задачи, касаещи 

разработването на тренировъчна програма! Логично е програмата да се 

съдържа в самия модел и за целта, високо би се оценило представянето на 

един подходящ и ефективен модел. Според мен част от задачите, на трите 

експеримента, можеше да бъдат обобщени, за да не се натоварва прекалено 

много съдържанието на втора глава. 

За провеждане на  цялостният педагогически експеримент са 

предложени 27 разнообразни и професионално подбрани упражнения и 

педагогически тестове, включващи спортно-педагогически, психомоторни и 

антропологични показатели (таблично представени в приложение №9).  

Трета и четвърта глава са с най-висока научна и приложна стойност. 

Докторантът показва много добра методическа и научна подготовка в 

приложението на математико-статистическите методи при 

експерименталната работа и анализите на резултатите от изследванията.  

Разработената и апробираната в практиката периодизационна система за 

тренировка на студентите показва висока ефективност. Чрез подходящо 

приложените тестове се доказва и анализира, че успеваемостта на играча или 

двигателно–моторната му активност, не се влияе само от физическите 

качества, а и от съдържащите се в нея формиращи я елементи, както и зависи 

предимно от онези тренировъчни натоварвания, които изискват адаптация на 

анаеробните процеси в организма. 

Анализът е безспорно много голям и задълбочен, представен в четири 

раздела. Композиран е в логическа последователност, като се търси отговор 

на поставените задачи. Доказателствата и разсъжденията са на базата на 

сравнителен, вариационен, корелационен и регресионен анализ.  

Интерес представлява представената на фиг.1 обща динамика на 

показателите и взаимовръзката между нивото на физическата 
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работоспособност и големината на максималното потребление на кислород в 

експерименталната и контролната групи. Чрез корелационния анализ, с който 

се вниква по-дълбоко в същността на фактите и явленията се наблюдават 

съществени различия между отделните корелационно-структурни модели. В 

табл. 16 по-подходящ начин е представена пълната матрица  на 

корелационните зависимости между успеваемостта  на играча и явленията 

причина (Хn), разпределени за по-голяма прегледност, като характеризиращи 

– бързината, силата, издръжливостта, психомоторните и сензорни показатели 

и останалите променливи фактори.  

Прави впечатление, че таблиците, които са 22 на брой, са направени 

много прецизно и имат висока информативна стойност, но част от тях би 

било по-удачно да преминат в Приложения, за да не натоварват излишно 

обема на трета и четвърта глава на научния труд. За по-добра визуализация 

автора можеше да представи част от тази информация, чрез няколко 

диаграми. Представени са 17 фигури, които се отличават с много добро 

полиграфическо оформление.   

Събран и систематизиран е голям обем от данни, снети в реални условия  

при непосредствена практическа дейност. За реализиране на целите и 

задачите, както и организирането на контролните упражнения и тестове са 

взели участие треньори и колеги от университетите в София и спортните 

клубове. Тяхната достоверност, както и коректното им интерпретиране, 

несъмнено доказват натрупания от докторантката изследователски опит и 

отговорно й отношение към научноизследователската работа. 

В края на дисертационния труд са оформени осем извода, които 

произтичат от получените резултати и дават логичен отговор на поставените 

задачи. Препоръките са ценни за практиката, защото са конкретни и имат 

точна обосновка.  

Приложенията, разположени на 10 страници, сполучливо поясняват и 

допълват същинската част на дисертацията.  
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Представеният автореферат е разработен коректно, съобразно 

изискванията и отразява основните компоненти от структурата и 

съдържанието на дисертационния труд. 

Научни приноси 

Обобщените от докторанта Мариана Рохлева научни приноси са реални 

и се заключават в следното:  

 Разработена е нова периодизационна система за подготовка на 

студенти-хандбалисти, съобразена с условията на работа във висшето 

училище.  

 Разработени и апробирани са в практиката методики за развитие и 

поддържане на нивото на специалната издръжливост, силовата ловкост 

и силовата издръжливост.  

 Предложени са нови тренировъчни средства за развитие на 

горепосочените качества. 

 Установени са характерът и динамиката на корелационните 

зависимости между успеваемостта на играча и значимостта на 

отделните двигателни качества в годишния цикъл за тренировка на 

студентите, преди и след експерименталното въздействие. 

4. Публикации и участия в научни форуми  

Във връзка с темата на дисертацията Мариана Рохлева има четири 

публикации (3 отпечатани и 1 под печат). От тях три са самостоятелни и една 

е в съавторство. Те отразяват съществени страни от съдържанието на 

дисертацията и съдействат за популяризиране на резултатите от научното 

изследване. Представени са в списание „Спорт и наука” (№ 3,4 и 5/2012). 

Четвъртата публикацията в съавторство, която е под печат, ще бъде 

публикувана в международен журнал по научни и професионални въпроси на 

физическото възпитание и спорт, Скопие, 2014г. 

На вниманието на Мариана Рохлева поставям въпрос: „Какво следва да 

се направи за популяризиране на резултатите от дисертационния труд и за 
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тяхното предоставяне на основни субекти (индивидуални и 

институционални) в образователната система?” 

5. Заключение 

В докторския труд на Мариана Рохлева са представени резултатите от 

актуална и качествено извършена научноизследователска работа, която е 

гаранция за нейното научно и професионално усъвършенстване и 

утвърждаване. Рецензираният труд притежава висока научно-приложна 

стойност и отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния 

състав на Р. България и Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” за 

присъждане на образователната и научна степен “Доктор” .  

Това ми дава основание да предложа на Уважаемите членове на  

научното жури, да присъдят на Мариана Диманова Рохлева 

образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност 

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 

(вкл. Методика на лечебната физкултура)”, професионално 

направление: 1.3. Педагогика на обучението по…, Област на висше 

образование: 1. Педагогически науки. 

 

 

09.05.2014  Рецензент:  

       /доц. Р. Димкова, д-р/ 


