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СТАНОВИЩЕ 

 

От  проф. д.п.н Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова 

 

на дисертационен труд на тема “Физическата кондиция и 

моториката на студентите от инжинерните специалности за 

професионалната им реализация“ 

 

за присъждане на образователно-научната степен “Доктор”   

в област на висше образование  1. Педагогически науки 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...  

научна специалност „ Методика на обучението по  физическо възпитание” 

автор на дисертационния труд: Янка Стоянова Георгиева 

научен ръководител: проф. д.п.н Надежда Йорданова 
 

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКТОРАНТА 

 

Янка Георгиева  е родена през 1975г. в гр.Варна. Средно образование 

завършва в спортно училище „ Георги Бенковски“, гр.Варна, а висше  в 

НСА „Васил Левски“ гр. София със две специалности: „ Учител по 

физическо възпитание“ и „ Треньор по тенис на корт” 

През 2011г. придобива магистърска степен по Физическо възпитание в 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, където по 

късно се зачислява със заповед Н РД-10-1101 в докторантура на 

самостоятелна подготовка в докторска програма „Методика на обучението 

по физическо възпитание и спорт” 

Янка Георгиева работи като учител по физическо възпитание и спорт до 

2001г. През 2010г. печели конкурс за преподавател в ТУ гр.Варна, а от 

2012г. е преатестирана в асистент. 

 

АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТЕНИЯ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПРОБЛЕМ 

 

Дисертационният труд на ас. Янка Стоянова Георгиева  представлява 

научно практическо изследване в областта на физическото възпитание и 

спорта, като обхваща проблема за професионално-приложната 



кондиционна подготовка на студентите от инжинерните специалности в 

техническите висши училища.  

Актуалността и важността на дисертационния труд се основават на  

факта, че съвременният производствен процес все повече ограничава 

човека в неговата двигателна дейност и в изразходването на енергия. 

Обездвижването и обезсилването на организма са се превърнали в 

сериозен проблем на съвременното ни постиндустриално общество и той 

засяга все по голяма част от младите хора. 

 Считам, че избраната и разработена от ас. Янка Стоянова Георгиева 

тема е интересна  и със значение за теорията и практиката в областта на 

физическото възпитание и спорта.  

 

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОНИЯ  ТРУД 

 

Изследването е осъществено въз основа на прилагането на съвременен 

подход, методи и методика. В дисертацията  са разгледани филосовските 

аспекти на труда и трудовата дейност на човека. Направен е задълбочен 

професиографски анализ на инжинерната професия. Анализирано е  

състоянието и перспективите на физическото възпитание и спорта във 

висшите училища. Разработен е структурно концептуален модел на 

методика за специализирана професионално приложна кондиционна 

подготовка на специалистите инжинери.   

Янка Георгиева   навлезе в достатъчна степен  в проблематиката. 

Нейната дисертация е с обем 204 стр. и като  структура  отговаря на 

изискванията за такъв тип научна разработка. Състои се от увод, три глави, 

изводи и препоръки, литература и приложения. Първата глава е посветена 

на теоретичен анализ и постановка на проблема, втората е свързана с 

методология, методика и организация на изследването. В третата глава са 

систематизирани резултатите от направеното изследване. Докторантката 



анализира спортния, социалния и здравен статус на студенти от ТУ 

гр.Варна, тяхното физическо развитие, дееспособност и  нервно- психични 

особености. 

В рамките на текста- изложение са включени 34 таблици и 34 фигури.  

Приложенията са 10 на брой. 

Янка Георгиева прави предварителен  констатиращ експеримент със 

73 студенти и преобразуващ педагогически експеримент с 123 студенти, 

разпределени в 2 контролни и 2 експериментални групи. Това и позволява 

по обективно да изложи резултатите от дисертационното изследване и да   

докаже , че поставената цел и задачи са постигнати.  

  В дисертационният труд са формулирани  работна хипотеза,  

област на изследването,  предмет и обект. Всички събрани резултати са 

подложени на  математико-статистическа обработка. Направените изводи, 

структурирани  от теоретичния анализ – 6, от предварителния експеримент 

– 4 и от основния експеримент - 4 са правилно формулирани и отговарят 

на поставените цел и задачи. 

По отношение на библиографията - проучени и анализирани са 80 

литературни източника, от които 73 на кирилица и 7 на латиница. 

Ас. Янка Стоянова Георгиева   е представила  3 публикации по темата. 

Приложеният автореферат точно отразява разработеното в дисертацията. 

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

Нямам съществени критични бележки. Препоръчвам на отделни места 

да се изглади стила на изложението. Считам също, че в техническо 

отношение   трудът може да се оптимизира.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 



Предложеният ми за становище дисертационен труд притежава 

всички достойнства, изисквани за подобен род разработки. Добро 

впечатление прави непосредствената му връзка с практиката. 

Ще гласувам положително и приканвам и останалите членове на 

научното жури да подкрепят ас. Янка Стоянова Георгиева  за 

присъждането на образователно-научната степен “Доктор” в област на 

висше образование „ Педагогически науки”, Професионално 

направление 1.3.Педагогика на обучението по... Научна специалност 

„Методика на физическотон възпитание”   

 

 

 

 

                                                          Член на научно жури: 

   02..06.2014 г.                                                       / проф. дпн Н. Йорданова/ 


