СТАНОВИЩЕ
Становище от доц. Костадин Костов, доктор, Софийски университет
„Св. Климент Охридски” относно: дисертационен труд за присъждане на
образователна и научна степен „доктор” по професионално направление
7.4. Обществено здраве.
Тема на дисертационния труд: „Кинезитерапия при функционални
нарушения в сакроилиачната става ”.
Автор на дисертационния труд: Тоше Иван Крстев, научен
ръководител проф. Лейла Огуз Крайджикова, доктор.
Становището е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за
развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
Правилника за неговото приложение (ППЗРАСРБ) и Правилата за
условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в Югозападен университет „Неофит Рилски“,
Благоевград.
За участието си в процедурата за получаване на образователнонаучна степен „доктор” докторантът Тоше Иван Крстев е представил:
1.) Завършен дисертационен труд в обем 199 страници компютърно
набран текст, включващ въведение, четири глави, изводи и препоръки,
вкл. 34 таблици и 27 диаграми, списък на използваната литература с 314
източника (от тях 31 на кирилица, 281 – на латиница и 2 интернет
източника) и 5 приложения;
2.) Автореферат в обем 43 страници компютърно набран текст,
отразяващ съдържанието на дисертационния труд и основните теоретикометодични и приложни приноси.
Дисертационният труд на Тоше Иван Крстев, е разработен под
научното ръководство на проф. Лейла Огуз Крайджикова, доктор.
Представената дисертация е посветена на актуален проблем, който
не е проучван до сега, а именно възможностите за въздействие върху
функционалните нарушения в сакроилиачната става със средствата на
кинезитерапията.
Научната теза, предметът и обектът на изследване са ясно
формулирани.
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Целта на дисертационната разработка произхожда от нейната тема,
формулирана е кратко и ясно (не описателно), а конкретните задачи са
подчинени на нейната същност.
Методи на изследване. Използваните методи на изследване са
съвременни, разработената методика е приведена в съответствие с
характера на обекта и задачите на изследването. За целта е конструирана
оригинална комбинация от ясни критерии и показатели, обосновани със
съвременни теоретични модели.
Структурата на дисертационния труд е в съответствие с поставената
цел и произтичащите задачи и се основава на системен подход към
анализа на въпросите, свързани с темата, обуславяйки логическа
последователност и изчерпателност на изложението.
Съдържанието съответства на поставената цел и произтичащите от
нея задачи. Текстът е развит балансирано. Изследването е проведено
коректно, съдържа всички основни атрибути на практически ориентирано
проучване. Авторът демонстрира много добро познаване на съвременните
теоретични постановки по въпросите на лечението на функционалните
нарушения в сакроилиачната става. Демонстрирана е способност за
провеждане на практически ориентирано изследване, стъпващо на
съответстващи на целта съвременни теоретични постановки.
В представения от кандидата Тоше Иван Крстев дисертационен труд
на тема: „Кинезитерапия при функционални нарушения в сакроилиачната
става” могат да се посочат следните научни приноси:
1. Разработена и апробирана е методика на „Кинезитерапия при
функционални нарушения в сакроилиачната става ”.
2. Изследването допринася за изясняване на терапевтичния ефект от
прилагането на Кинезитерапия при функционални нарушения в
сакроилиачната става.
3. Тази методика освен теоретично има и сериозно практическо
значение за решаването на този все по-актуален проблем.
Дисертационният труд съдържа оценъчен обзор на научните
публикации по темата в национален и световен мащаб. В него обективно
се очертани конкретните научни и практико-приложни приноси на
докторанта.
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Приложената методика за Кинезитерапия при функционални
нарушения в сакроилиачната става е ясно представена.
Собствените резултати са анализирани и интерпретирани коректно.
С помощта на научния ръководител – проф. Лейла Огуз
Крайджикова,
доктор
са
осъществили
голяма
по
обем
научноизследователска дейност по много показатели.
Налице е оригинално, високо компетентно и добросъвестно
проведено изследване, даващо основание за извода, че авторът притежава
необходимите знания и умения за провеждане на изследователска дейност
в областта на кинезитерапията.
Предлагам на Научното жури да му присъди образователна и научна
степен „доктор” по професионално направление 7.4. Обществено здраве.

29.02. 2016 г.
София

Дал становището:
/доц. Костадин Костов, доктор /
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