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СТАНОВИЩЕ 

 

Становище от доц. Костадин Кирилов Костов, доктор, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” относно: 

дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор” в професионално направление 7.4. Обществено 

здраве. 

Дисертационният труд разглежда възможностите за 

въздействие на кинезитерапевтична програма върху постуралните 

нарушения и гръбначните изкривявания при деца от начална 

училищна възраст. 

 За участието си в процедурата за получаване на 

образователно-научна степен „доктор” докторантът Стаменка 

Славейкова Митова е представил:  

1.) Завършен дисертационен труд в обем 161 старници, 

включващ въведение, четири глави, заключение, изводи и 

препоръки, вкл. 42 таблици и 13 диаграми, списък на използваната 

литература със 210 източника (от тях 118 – на кирилица и 82 на 

латиница) и 3 приложения;  

2.) Автореферат, отразяващ съдържанието на дисертационния 

труд и основните теоретико-методични и приложни приноси. 

Дисертационният труд на Стаменка Митова е разработен под 

научното ръководство на доц. Даниела Попова, доктор. 
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Представената дисертация е посветена на актуален проблем, а 

именно възможностите за въздействие върху неправилната стойка и 

подобряване на постуралния контрол при деца от начална 

училищна възраст. 

Уводът съдържа данни за актуалността на разглеждания 

проблем, които потвърждават нуждата от подобни проучвания.  

В литературния обзор кратко и ясно са изложени етиологията, 

патогенезата и лечението на неправилната стойка. 

Целта и задачите на изследването са формулирани и описани 

правилно. Организацията на изследването дава ясна представа и 

възможност за провеждане на експеримента. 

Контингентът изследвани лица е достатъчен за 

експериментална работа. 

Методите за изследване са правилно подбрани, подробно 

описани и подходящи за конкретизиране състоянието на 

изследваните лица преди и след провеждане на експеримента. 

Разработеният алгоритъм за функционални изследвания с 

компютъризираната диагностична система GPS 100 за постурален и 

плантарен анализ дава възможност за обективна оценка на статуса и 

проследяване и анализ на получените резултати.  

   Представена е подробно методиката на кинезитерапия при 

деца с постурални нарушения. 

Резултатите от приложената методика дават основание и за 

правилно направените изводи и препоръки.  

В заключение считам, че докторският труд напълно отговаря 

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 
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Република България за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор”.  

Приносите моменти в представения научен труд, неговите 

научни и практически достойнства, ми дават основание да 

предложа на уважаемото научно жури да присъди на Стаменка 

Славейкова Митова научната и образователна степен  “доктор” по 

професионално направление 7.4. Обществено здраве.  

 

29.02.2016 г.                                        Дал становището: 

                                                                   /доц. Костадин Костов, доктор/ 

 

 


