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В приложените от Янка
Георгиева Стоянова документи са спазени
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ШУ. Нямам
конфликт на интереси от участието ми в научното жури и общи научни трудове с
докторанта.
Значимост на темата.
Мултидисциплинарния подход в промоцията на здравето на работното място е
утвърден и перспективен модел за осигуряване на устойчиво развитие на нацията.
Професионалният профил на инженера е сложен, многопластов проблем, изпълнен с
голямо разнообразие. Инженерният труд води предимно до честа нервно-сензорна
умора, натрупване на дефицит от двигателна дейност и вътрешно-функционално
натоварване. Необходимо е изграждане на умения и навици за целесъобразна
рекреационна дейност, която да оползотворява свободното време на инженера и да
неутрализират и компенсират вредите от рисковите професионални фактори, да
възстановят силите и стресоустойчивостта им. У нас не са извършвани системни,
лонгитудинални проучвания на тази тема. По тази причина дисертационният труд на
Янка Георгиева е от съществено значение не само за Технически Университет Варна,
но и за всички Висши учебни заведения в цялата страна

Структура.
Дисертационният труд е написан на 203 страници. Той е добре балансиран и
включва: увод, теоретичен анализ и постановка на проблема (71 страници), цел и
задачи (15 страници), резултати и анализ (75 страници), изводи и препоръки (5
страници). Използвани са 34 таблици, 34 фигури и 10 приложения. Библиографията
включва 80 заглавия - 74 на кирилица и 6 на латиница. От цитираните публикации 55
% са от последните 10 години, а 32,5% - от последните 5 години.
Теоретичен анализ и постановката на проблема (35% от дисертацията)
излага изчерпателно и системно въпроса за състоянието и перспективите пред
физическото възпитание и спорта във висшите училища Оценен е ефекта на
целенасочените физическите занимания за подобряване на здравния статус и
повишаване на производителността на труда, укрепване на психиката, намаляване на
стреса и повишаване на общата издържливост на организма.
Целта на дисертацията е точна и ясна. Поставените 7 задачи са добре
формулирани и отговарят на поставената цел.
Участници и методи на изследване. Извършено е прооспективно
изследване, за 3 годишен период, с проследяване на 79 студенти при предварителния
констатиращ педагогически експеримент и на 123 студенти при преобразуващия
педагогически експеримент, оценявани по ясно дефинирани критерии. Участниците в
експериментите са разделени в 2 контролни и 2 експериментални групи по полов
принцип. Групите са добре балансирани по брой и позволяват извършването на
статистическа обработка.
Експериментите са извършвани по създаден от автора протокол. Методите и
признаците на наблюдение включват: анкетно проучване и експертен анализ на
спортния, социалния и здравен статус на студентите, оценка тип на телесна
конструкция и антропометрични показатели, тестове за измерване на психическа
реактивност, тестове за измерване на физическата годност, показатели на
кръвообръщението, физиометрични показатели и математико-статистические методи.
Направена е съпоставка на нивата на физическа активност през различните
възрастови периоди с препоръките на СЗО за деца и юноши. Анкетно са проучени
елементите от здравословния начин на живот сред студентите - навици за физическа
активност, режим на хранене, кошница на консумирани хранителни продукти, вредни
навици, както и здравния статус, включително фамилна анамнеза за основните
социално значими заболявания. Цялата част от провежданите тестове и анкетно
проучване, както и проследяването са дело на автора. Общо са извършени 3930
функционални измервания. Използвани са съвременни статистически методи,
гарантиращи достоверността на резултатите.
Резултати и обсъждане. Представени са в 2 раздела: резултати от
експертния анализ на спортния, социален и здравен статус на студентите от ТУ
гр.Варна и резултати от анализа на показатлите за физическо развитие, нервно
психични особености от предварителен и основен експеримент.
Преобладаващата част от учащите се не са постигнали необходимите според ЕС

изисквания за физическа активност, гарантираща здраве. Времето, което студентите
отделят седмично за спортуване е близо 4 часа, което е недостатъчно. Приоритет
сред фактическата спортна ориентация на студентите от ТУ гр. Варна са спортните
игри с водещ баскетбола, преди футбола и волейбола. Демонстрира сб потребността
от увеличаване на аудиторната заетост по спорт според нагласата на студентите.
Нуждата от промоция на здравословния начин на живот сред студентите се доказва и
от резултатите, представящи здравно-социалния статус на изследваните лица.
Обсъждането откроява тревожна тенденция, че оста на физическата дееспособност е
ориентирана в негативна посока: от добра през задоволителна към слаба, която е
напълно в противовес със социалните потребности и изисквания на държавата.
Грижата за здравето и физическата кондиция на студентската младеж трябва да бъде
първостепенна за академичните ръководства и за университетските специалисти в
сферата на спорта.
Нервно-психическата реактивност на студентите от ТУ гр. Варна потвърждават
установанета от други автори динамика, типична за българската популация от този
възрастов диапазон. Това е гаранция, че първокурсниците имат капацитета да се
справят с информацианония стрес, произтичащ от спецификата на напрегнатия учебен
и трудов процес. Средствата на физическото възпитание и спорта трябва да бъдат
моделирани в адекватна професионално-приложна насоченост за да отговорят на
нуждите на около 1/5 от студенстката общност, демонстирараща ниски и много ниски
нива на реактивност.
Динамиката на показателите за физическа дееспособност дават необходимите
доказателства, че приложения комплексен подход и методика оказват градивен ефект
по отношение на кондиционната подготовка на студентите от експерименталната
група. Това се демонстрира от статистически достоверните прирасти отчетени при
тестовете: скок на дължина, коремни преси, дълбочина на наклона и совалково бягане.
Ефективността на приложеното въздействие върху физическата дееспособност се
явявва гарант на висока степен на обща и специфична работоспособност.
Направените изводи структурирани в три раздела: от теоретичния анализ 6, от предварителния експеримент - 4 и от основния експеримент - 4 са правилно
формулирани. Те отговарят на поставените цел и задачи, и следват логично
резултатите и статистическия анализ.
Подкрепям представените препоръки с практическа насоченост.
Одобрявам приносите, които са предимно с оригинален характер.
Представени са 3 публикации в пълен текст в сборници от национални научни
форуми.
В заключение дисертацията отговаря на изискванията на Закона за
академичните кадри. В дисертационния труд на Янка Георгиева е представен собствен
опит от проследяването на значим проблем на съвременното образование.
Извършеният обстоен и последователен анализ дава възможности за оптимизиране на
преподаването Физическо възпитание и спорт. Дисертацията дава реална представа за
нивото на физическа дееспособност и местата за интервенционни въздействия в

Технически Университет Варна, но може да се отнесе и за цялата страна. Посочени са
възможности за оптимизиране на преподаването, очертани са някои от рисковите
фактори, повлияващи работоспособността и конкурентноспособността на бъдещите
инженери и са изработени алгоритми за поведение.
Намирам темата, разработена от докторантката за изключително актуална и
навременна. Съдържанието на дисертационния труд е правомерно и задълбочено
разработено, добре онагледено и поднесено с добър професионален език.
С пълна убеденост препоръчвам на членовете на научното жури да оценят
положително дисертационния труд „Физическа кондиция и моторика на студентите от
инженерните специалности за професионалната им реализация“ и да удостоят Янка
Стоянова Георгиева с научната и образователна степен „доктор“.
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