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С Т А Н О В И Щ Е  
 
 

от доц. Стефан Недков Янев, доктор 

на дисертационния труд 

на НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА 

на тема: 

„РОЛЯ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ“ 

за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

професионално направление: 1.2. Педагогика 

по научната специалност: "Теория и методика на физическото възпитание и 
спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)" 

към Факултет Обществено здраве и спорт,  
катедра „Кинезитерапия“ 

 
1. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА 

Наталия Петрова завършва бакалавърска програма по Кинезитерапия през 

1999 и магистърската програма по Кинезитерапия през 2010 г. От завършването си 

работи като асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, като постепенно 

израства до академична длъжност „главен асистент“. До момента е водила учебно-

клиничните практики и упражненията по дисциплините Теоретични основи на 

Кинезитерапията,  Спортна медицина, Спортен масаж. Показва особен интерес към 

областта на ревматологията, към която е ориентирана и докторската й теза. 

Участвала е в три научни и два образователни проекти. Автор и съавтор на 

над 30 научни публикации и два учебника за студенти по специалността. 

 

2. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА 
Гл. ас. Наталия Петрова е зачислена в самостоятелна форма на докторантура 

със Заповед № 2308/03.10.2012 г. и е отчислена със Заповед 3640/17.12.2014г.. 

Самата дисертация е разработвана от 2010 г., което показва задълбоченото и 

цялостно проучване на проблема.  

 

3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 
Дисертационният труд съдържа увод, три глави, библиография и приложения. 

Неговият обем е 150 страници. Онагледен е с 21 таблици и 26 фигури. 
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Библиографията включва 149 заглавия, от които 78 на кирилица и 65 на латиница и 

6 интернет сайта.  

Текстът е написан на добър научен език, без стилистични и правописни 

грешки. Той е оригинален като са спазени правилата за цитиране на литературните 

източници, а структурата на дисертацията е балансирана между отделните глави. 

Прави впечатление извеждането на теза и хипотеза на дисертацията. Първата 

се явява като обобщение на литературните данни, а втората отговаря на 

изискванията за предпоставка на настоящото изследване.  

Първата глава е разработена в обем 53 страници и съдържа изчерпателна 

информация за разглежданото заболяване като цяло. Разглеждат се и познатите до 

момента методи за рехабилитационно поведение при ревматоиден артрит. 

Втората глава е в обем 24 страници и съдържа пълна информация за 

концепцията и организацията на изследването. 

Авторската методика е разгърната в третата глава на дисертацията в обем 35 

страници. Тук се поставят ясни граници в работата между контролната и 

експерименталната група, както и се доказва по статистически начин ефектът на 

проведеното лечение.  

Като цяло изводите отговарят на поставените цел и задачи и доказват 

поставената работна хипотеза. 

Авторефератът предоставя необходимата есенциална информация от 

дисертацията като неговия обем и структура са според изискванията.  

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 
Идентифицират се следните научни приноси: 

1. Темата на настоящата дисертация е актуална, тъй като 

разглежданата нозология засяга в голяма степен качеството на живот на 

пациентите. Това отговаря на световната философия на кинезитерапията за 

лечение, фокусирано върху нуждите на пациентите. 

2. Направен е щателен теоретичен обзор на съществуващата 

литература по проблема, анализиран от гледището на кинезитерапията, както 

и подбор на адекватна и достатъчна за практиката тестова батерия, 

обхващаща всички необходими параметри за възстановяване. 

3. Изградено е комплексно лечение чрез кинезитерапевтични и 

ерготерапевтични средства, позволяващо повлияване на глобална и финната 

моторика на горните крайници.  



3 
 

5. Изследван и доказан е ефектът от описаната специализирана методика 

на кинезитерапия и ерготерапия в ранната рехабилитация на пациенти с 

ревматоиден артрит.  

 
5. ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

Представени са необходимия набор от 4 публикации по темата на 

дисертацията в сборници с доклади от научни конференции, като едната е в 

списание „Спорт и наука“. Два от докладите са самостоятелни и два в съавторство.  

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Считам, че представеният за становище дисертационен труд отговаря на 

изискванията на Закона за РАС и му давам обща положителна оценка. 

Предлагам на уважаемото Научно жури, да присъди образователната и научна 

степен „доктор“ по научната специалност "Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)" на 

докторантката НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА. 

 
 
01.05.2015 г.    Изготвил становището:  

/доц. Стефан Янев, доктор/ 


