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Представеният за становище дисертационен труд е написан на 122 стандартни
машинописни страници, илюстриран с 14 таблици и 26 диаграми. Библиографията се състои
от 110 научно-литературни източници, от които 58 на кирилица, 45 на латиница и 9 интернет
бзирани ресурса.
В Уводът Пентова- Ангелова в достатъчна степен обосновава тежестта на проблема
хранителни нарушения при момичета в пубертетна възраст. Обстойно са представени
аргументи относно формулираните цел и задачи на изследването. Не много ясно е зададена
водещата хипотеза на теоретико-приложния труд.
В Глава първа научно-литературният обзор е добре структуриран и написан на много
добър професионален език. Направен е задълбочен преглед на специализираната литература,
относно личностовите особености на момичета с ниско тегло и склонността им към отключване
на хранителни нарушения. Добре обоснована е концепцията за зависимост между наличието на
високи нива на депресивност и неадекватен Аз-образ, и появата на хранителни смущения.
Теоритичният анализ завършва с обобщение на проблемите свързани с укрепването на Азидентичността през преиода на юношеството. В заключението на теоритичната
постановка на проблема докторантката обобщава решените, противоречивите и
нерешените въпроси относно механизмите на справянето с кризата на пубертета и
психичното здраве при момичета с ниско тегло, с което отново акцентира върху
актуалността на поставения дискурсивно проблем в дисертационния труд.
В Глава втора Пентова-Ангелова преминава към създаване на концептуалния
модел на своето изследване. В научен порядък са описани структурните компоненти на
емпиричното изследване. По категоричен начин са аргументирани формулировките на
целта, задачите и хипотезите на изследването. Ясно дефинирани са и рамките на
предмета и обекта, като броя на респондентите съответства на изискването за
представителност на извадаката при изследване от подобен научен ранг. Въз основа на
изследователските цел и задачи адекватно е предложен и методическия
инструментариум на изследването. Използвани са оригинални експериментални и
клинични методики, като за доказване на хипотезите е разработена и специална анкетна карта.
Достоверността на анализа на получените резултати е гарантирана чрез прилагането на
съвременни статистически методи.

В Глава трета е представен Анализът на резултатите от проведеното
мащабно психологическо изследване. Обработката на резултатите е въз основа
статистически процедури, с насоченост към обобщаване на три категории данни:
честотен анализ, проверка на хипотези, изследване на зависимости. Прави
впечатление коректното представяне на получените резултати. Същите са добре
структурирани и отлично онагледени. Към резултатите на всяка от методиките е направен
задълбочени анализ и изводи. Така представени данните от емпиричното изследване
разкриват добри професионални умения на докторантката за обобщаване на психологични
зависимости. Умело подбраните методи за изследване, обсъждането на резултатите със
сравнителен анализ на представените в теоретичния обзор данни, дават основание на
Пентова-Ангелова да направи добре формулирани изводи, съответстващи на поставените цел
и задачи. Докторантката оформя своите обобщения в самостойни изводни тези, което
подсилава приложната стойност на осъществената от нея емпирична програма.
Приносите на дисертационния труд имат научно-приложен характер и са следните:
1. Идентифицирани са психологични индикатори за поява на хранителни
смущения в пубертетната възраст при момичета с ниско телесно тегло.
2. Предложена е конкретна методика за ранна диагностика на хранителни
смущения в пубертетната възраст.
3. Определени са предикатори за появата на хранителни смущения и е обоснована
тезата за превантивни работа с момичета с ниско телесно тегло в пубертетната
възраст.
По научния труд не са представени осъществени публикации. Моля, ако има
такива, същите да бъдат коментирани от докторантката по време на защитата на
дисертационния труд.
Представеният автореферат, съответства по оформление и по съдържание на
дисертационния труд, като представя в съкратен вид неговата същност и отговаря на
изискванията.
Заключение:
Дисертационният труд на Биляна Альошева Пентова-Ангелова на тема „Личностови
особености на момичета с ниско телесно тегло като предикатори за превенция на хранителни
нарушения " е актуална и оригинална научна разработка и отговаря на всички критерии
за присъждане на образователна и научна степен „доктор" по научната специалност
„Педагогическа и възрастова психология” - 05.06.05.
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