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С Т А Н О В И Щ Е 
 

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

на  

Ивета Димитрова Мицова 

на тема: 

„ВЛИЯНИЕ НА МОТИВАЦИЯТА ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ 

ЗАНИМАНИЯТА СЪС СПОРТ ПРИ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ СЪСТЕЗАТЕЛИ” 

 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор“, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма „Теория и методика  на физическото възпитание и 

спортната тренировка“ и съгласно Заповед № 75/17.01.2020г. на Ректора 

на Югозападен университет „ Неофит Рилски“- Благоевград 

 

Изготвил:  

доц. Недялка Иванова Маврудиева, доктор 

 

   Безспорно постиженията в съвременния спорт са следствие 

от сериозен многогодишен, многостранен, тежък и целенасочен 

учебно-тренировъчен процес,  при които психологическата 

подготовка и мотивацията на спортистите при изравнени физически 

и спортно-тенически способности  често се явява решаващ фактор 

за върхово постижение. Тeзи безспорни факти определят 

значимостта и актуаостта на изследваната проблематика.  

Дисертационният труд е структуриран съгласно академичните 

изисквания за подобен труд - увод, три глави, заключение, изводи и 

литература в обем от общо 179 стр. включително 7 приложения. 

Оформянето и онагледяването е представено отлично, чрез 36 

фигури и 62 таблици.  
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Концептуалната постановка на проблематиката и  

доказателствената част на труда са реализирани на базата на 150 

литературни източника, от които 33 на кирилица и 117 на латиница, 

което е гаранция за изследователските възможности и отличната 

информираност на автора по изследваната проблематика. 

В Първа глава - постановка на проблема докторантът 

представя в три основни направления. Анализирани се 

особеностите на мотивацията за занимание със спорт, влиянието ѝ 

върху спортистите и тяхното представяне. Разгледани са основните 

теоретични подходи по отношение на целевата ориентация, 

мотивационния климат, мотивационното самоопределение, 

дългосрочната мотивация, психичното благополучие и 

удовлетвореността от спортната дейност.  

Анализираните направления са представени подробно и 

компетентно. 

В началото на Втора глава Мицова логично формулира 

работната хипотеза. Целта, задачите и методиката на 

психодиагностичния експеримент са представени коректно и 

подробно. Въпросниците и тестовете, които са приложени са 

описани и представени подробно. 

Психодиагностичният експеримент, е реализиран чрез набор 

от тестови методики за измерване на съответните показатели.  



 

3 
 

За анализиране и интерпретация на експерименталните данни, 

е приложена сериозна математико-статистическа обработка 

включваща вариационен, сравнителен, корелационен и регресионен 

анализ, което гарантира доказателствената стойност на 

експеримента. 

В Трета глава докторантът прави  многопосочен задълбочен 

анализ от проведеното мащабно изследване (с 218 български 

състезатели) на мотивационните детерминанти, психичното 

благополучие и удовлетвореността от спортната дейност. 

Анализирани са връзките и взаимозависимостите между 

изследваните променливи. Изведени са особеностите на 

мотивацията при изследваните групи състезатели по отношение на 

множество параметри, което дава аргументи на докторанта за 

формулиране, както на конкретни препоръки към треньорите и 

спортистите, така и за сравняването им с други подобни 

изследвания.   

Изводите и препоръките са логично следствие на 

задълбочения и професионален анализ и имат подчертана  научна и 

практическа насоченост. 

Представеният автореферат и публикации са съгласно 

изискванията.  
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Обобщение:  

Представеният дисертационен труд на Ивета Димитрова 

Мицова е реализиран на базата на мащабно научно обосновано 

изследване с 218 български състезатели, диференцирани по 

групи (пол, възраст, вид спорт, спортен стаж, класиране, 

участие в различни по ранг състезания). 

Според нас установените факти и изведените закономерности 

по отношение психическата подготовка и развитието на психичните 

умения, свързани с успешната реализация на спортистите, имат 

съществен научно-практически принос и биха подпомогнали на 

практика усъвършенстването, на  учебно-тренировъчния и 

състезателен процес,  както и обучението на студентите  бъдещи 

треньори. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензираният научен труд притежава научно-приложна 

стойност и отговаря на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав на Република България и Правилника на 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ за присъждане на 

образователната и научна степен “Доктор”, което  ми дава 

основание с убеденост да предложа на Уважаемото научно жури да 

присъди на Ивета Димитрова Мицова образователната и 

научна степен „Доктор” в област на висшето образование: 1. 

Педагогика, професионално направление: 1.3. Педагогика на 
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обучението по... докторска програма „Теория и методика  на 

физическото възпитание и спортната тренировка”. 

 

София                                        доц. Н. Маврудиева, доктор 

26.02.2020 

 


