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1. Данни за дисертанта 

Елиз Караманлиева е завършила НСА „В. Левски” с ОКС както 

следва: през 2002 – „бакалавър” със специалност 1. Треньор по тенис на 

маса и 2. Учител по физическо възпитание; през 2007 – „магистър” със 

специалност Физическо възпитание. В момента е старши преподавател в 

СА „Д. А. Ценов“, град Свищов, където работи от 2002 г. и провежда 

обучение на студенти по тенис на маса, аеробика, антицелулит и 

каланетика. 

2. Данни за докторантурата 

С РД № 1339/ 09.07.2012 Елиз Караманлиева е записана като 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра Теория и методика на 

физическото   възпитание   и   спорт,  Педагогически   факултет   на   ШУ 

„Епископ   Константин   Преславски“.   Изпълнила   е   изискванията   по 

индивидуалния  учебен  план,  положила  е  изпитите  по  специалността  и 
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периодично е атестирана. Отчислена е с право на публична защита с 

ректорска заповед РД-10-1919/28.09.2015. Не забелязвам процедурни 

нарушения или несъответствия по докторантурата. 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд е на тема от област, към която в последните 

няколко години много докторанти насочват поглед и провеждат 

експериментална работа, за да докажат своите научни тези. Това не е 

случайно, тъй като преминаването от тоталитарно към демократично 

управление съвсем естествено се отразява и на спортната дейност във 

висшето училище като институция. Необходими са нови подходи и 

технологии за мотивиране на студентите за активна спортна дейност с цел 

личностното им изграждане и за тяхната професионална реализация. Ето 

защо обосноваването на всяка идея, свързана с постигане на по-добри 

резултати в тази насока, е полезна за теорията и практиката. 

С настоящата разработка докторантката Елиз Караманлиева прави 

опит да внесе яснота по проблема за взаимовръзката между 

индивидуалните особености на личността и усвояването на основни 

технически елементи от тениса на маса и по-конкретно за влиянието, което 

волевите качества и мотивационната сфера на обучаваните студенти 

оказват върху образователния процес по дисциплината Физическо 

възпитание и спорт. Определено считам, че темата на дисертационния 

труд е актуална и допринася за осветляване от спортологичен аспект на 

един от основните и винаги дискусионен проблем в психологическата 

наука – личност и дейност. 

Като имам предвид моя обстоен и внимателен прочит на предложения 

дисертационния труд, обобщеното ми мнение е, че той отговаря на 

приетите изисквания за научна разработка от такъв ранг. Аргументите 

за моето твърдение представям по-долу в последователност, следваща 

неговото съдържание. 
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Дисертацията е структурирана съгласно стандартно  обособените 

рамки и съдържа: увод; три глави; изводи, заключение и препоръки; 

ползвана литература и приложения. Авторката е успяла да развие своята 

теза и да представи резултатите от експерименталната работа в общ обем 

от 210 страници, от които 184 страници са основен текст. Библиографията 

съдържа 200 заглавия, от които 158 на кирилица и 42 на латиница. 

Ползваните източници включват класически и съвременни научни трудове, 

учебници и статии. Голяма част от тях са цитирани или са използвани за 

позоваване, което показва, че авторката е добре ориентирана и осведомена 

в теорията по разработвания от нея проблем. 

Първа глава - „Теоретичен анализ и постановка на научния въпрос” 

включва три раздела, в които е представен задълбочен анализ на 

информацията от литературните източници по проблемите на изследването. 

От изложението личи умението на авторката да интерпретира научните 

виждания на отделните автори в контекста на темата. Цитирането е точно 

и коректно. Използван е научен стил на академично писане с правилно 

поставени полиграфически акценти, който показва логичната мисъл на 

кандидатката и владеенето на специализираната терминология. Много 

стойностен в тази глава е последният трети параграф - „Постановка на 

проблема и хипотеза на изследването”. Там, от позициите на 

педагогиката, психологията и спортологията е обоснован изборът на 

темата и очакванията от експерименталната работа, формулирани в 

съответното предположение като научна хипотеза. 

Втора глава е озаглавена „Методология, методика и организация на 

изследването” и е разположена на 20 страници. Приятно съм впечатлена 

от факта, че достатъчно ясно е обяснена и разграничена методологията от 

методиката на изследването. Това е предпоставка за изчерпателно 

изследване на поставения научен проблем и за постигане на неговата цел. 

Използваните методи са правилно подбрани, описани и систематизирани 
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по групи. Онагледяването с фотоси на някои от тестовете за изследване на 

спортно-техническите умения на студентите по тенис на маса е добър 

подход от гледна точка на тяхното правилно използване и от други 

спортни специалисти. Приветствам използването на тестовете от 

унифицираната методика «Еврофит», защото това е в подкрепа на 

съвременната концепция за съпоставимост на постиженията между 

университетите в страната и в Европейския съюз. 

В трета глава „Анализ на получените резултати” е експонирана 

същността на дисертационния труд. Тук обемът от данни, снети в реалните 

условия, при които се обучават студентите от СА „Ц. Ценов” – гр. Свищов, 

са систематизирани и обобщени. В контекста на целта и хипотезата на 

изследването анализът е обособен в пет раздела, включващи съответно 

резултатите от: анкетното проучване; тестовете за измерване и оценка 

на физическата дееспособност; изследването на спортно-техническите 

умения по тенис на маса; психологическите въпросници, корелационен 

анализ. 

Данните от анкетното проучване са обработени коректно и са 

представени в цветни диаграми (6 бр.), придружени с текст, който тълкува 

получените резултати с оглед обясняване на настъпилите промени в 

резултат на експерименталната програма по тенис на маса. 

В центъра на анализа на резултатите от измерване на физическата 

дееспособност на изследваните студенти е вариационният анализ. Отчетен 

е относителният дял на прираста, подкрепен със съответната гаранционна 

вероятност (Pt) . Хистограмите са изработени прецизно и служат за база, 

върху която в детайли се коментира достигнатото ниво на развитие на 

съответното двигателно качество преди и след прилагане на авторската 

Програма за обучение по тенис на маса за студенти неспециалисти. 

Обективна е оценката на динамиката на показаните от студентите 

спортно-технически умения в тениса на маса. 
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Напълно логично е, че фокусът, към който е ориентирана тази глава, е 

анализът на резултатите от психологическите въпросници. Той е направен 

компетентно в контекста на темата. Тълкуването на данните относно 

степента на изразеност на психологическите качества е правилно предвид 

особеностите на спортнодвигателната дейност в условията в съвременна 

образователна реалност във висшите училища. Към достойнствата на тази 

част ще отбележа разкриването на мотивите за участие в заниманията по 

тенис на маса и респективно в часовете по физическо възпитание и спорт. 

Те са ценни за всеки университетски преподавател, защото ясно 

подсказват какво може да предизвика активността на студентите в тази 

дейност. 

Прието е, че наличието на корелационен анализ в една дисертация 

показва две основни неща: пълната завършеност на изследването и 

степента на възможностите за научни обобщения на кандидата. В 

конкретния случай и двете са неоспорим факт, който заслужава 

адмирации! 

В края на дисертацията са оформени са девет извода, които 

произтичат от получените резултати и дават изчерпателен отговор на 

поставените задачи. Препоръките са точни, а едната от тях може да се 

приеме като анонс за нови научни разработки, защото е свързана с 

проучване на възможностите за обвързване на обучението по спорт (тенис 

на маса) с оценяването и кредитната система, което е недостатъчно 

изследвано в спортнопедагогическата наука. Чрез направеното кратко 

заключение обобщено се потвърждава приетата работна хипотеза. 

Приложенията сполучливо поясняват и допълват същинската част на 

дисертацията      като      доказват      обективността      на      проведената 

експериментална работа, а техният опис в съдържанието улеснява читателя. 

Авторефератът е разработен съобразно изискванията и представя 

основните компоненти от съдържанието на дисертационния труд. 
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4. Научни приноси 

Обобщените от докторантката Елиз Караманлиева научни приноси са 

реални и се заключават в следното: 

1. Проучено е влиянието на индивидуалните особености на студентите 

върху уменията им за усвояване на базови технически удари по тенис на 

маса. 

2. Създадена е и е апробирана методика за изясняване на мотивите на 

студентите за избор на спорта тенис на маса, която е с възможност за 

прилагане и в други сродни изследвания и за адаптиране към други видове 

спорт. 

3. Изработена е Програма и методика за обучение по тенис на маса, 

адаптирана за студенти, обучавани във висши училища с неспортна 

профилираност. 

4. Внедрена е система за оценка на физическата дееспособност и 

техническата подготовка на студенти от групите по избираем вид спорт 

тенис на маса във ВУ с неспортна профилираност. 

5. Бележки и препоръки и 

 Считам, че изводите могат да бъдат представени в по-синтезиран 

вид, което няма да промени тяхното съдържание по същество, но ще 

подчертае техния обобщаващ характер. 

 Препоръчвам на докторантката да направи ръководство за 

вариативно приложение на Програмата за обучение по тенис на маса, 

ориентирано към студентите с цел методическо подпомагане при 

самостоятелните им спортни занимания. 

6. Публикации и участия в научни форуми 

Докторантката Елиз Караманлиева обявява три самостоятелни 

публикации, отпечатани през 2015г. Те отразяват съществени страни от 

съдържанието   на   дисертацията   и   съдействат   за   популяризиране   на 
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резултатите   от   научното   изследване,   тъй   като   са   представени   в 

специализираното списание „Спорт и наука”. 

7. Заключение 

Дисертационният труд „Индивидуалните особености на студентите в 

обучението по тенис на маса” е завършено теоретико-експериментално 

изследване със своите научни достойнства и качества. Той показва, че 

кандидатката притежава достатъчна степен както знания по специалността, 

така и способност за научна работа. На това основание давам 

положителна оценка и предлагам на уважаемото Научно жури да 

присъди на Елиз Диндарова Караманлиева образователната и научна 

степен “доктор” по научната специалност „Методика на обучението по 

физическото възпитание”, професионално направление: 1.3. Педагогика на 

обучението по…, област на висше образование: 1. Педагогически науки. 

 

 

07.07.2016г.    Автор на рецензията:  

В. Търново        /Проф. Д. Цонкова, д-р / 
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