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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Анжелина Янева 

на БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ТУМАНОВА, 

докторант на самостоятелна подготовка 

на докторския труд на тема: 

„АДАПТИРАНА ПРОГРАМА ПО ПЛУВАНЕ ЗА ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

ЗАТРУДНЕНИЯ” 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор”  

по научната специалност 1.3. Педагогика на обучението по  

(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – плуване) 

 

Обща данни на кандидата 

Гл.ас. Боряна Георгиева Туманова е с богата спортна карирера в 

плуването и водната топка, майстор на спорта по плуване, 

многогодишен шампион на страната по плуване и водна топка. 

Завършва висше образование - магистър по физическо възпитание, 

специалност „учител” през 2007 г. а от 1999 г. е асистент по плуване в 

СУ „Св. Климент Охридски”. 

От 2009 г. е ръководител на Катедра „Индивидуални спортове и 

рекреация” и отговорник за научната дейност в Департамента по 

спорт. 

Главен асистент Туманова активно участва в национални и 

международни научни конференции, както и в значими международни 

спортни форуми за хора с интелектуални затруднения. 

Докторантът е водещ специалист в областта на плуването и 

координатор на Спешъл Олимпикс (Световна организация за спорт на 

хора с интелектуални затруднения) за България. На Олимпийските игри 

на Спешъл олимпикс нейни атлети печелят 4 бр. медали. 
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Актуалност и научна новост 

Значимостта на представеното научното изследване се определя преди 

всичко от: 

 Актуалността – проблемите на хората с интелектуални 

затруднения; 

 Предмета – ефекта от заниманията със спорт; 

 Научната новост – за първи път в България се поставя проблема 

за провеждане на целенасочени тренировки по плуване за хора с 

интелектуални затруднения; 

 Обществената значимост – приложената и представена 

адаптирана методика за обучение по плуване за хора с 

интелектуални затруднения и различните й аспекти на развитие и 

социална адаптация. 

Структура 

Дисертацията е с обем 167 стр. структурирана в увод, четири глави, 

заключение, библиография и приложения. 

Дисертацията съдържа методологична и аналитична част като 

вътрешните подразделения са систематизирани съобразно логическата 

последователност на въпросите, които изследваната тема поставя. 

Резултатите са представени в 21 бр. таблици и 34 бр. фигури. 

Приложенията (8 бр.) представят експерименталните методики и 

междинни експериментални резултати. Ползваната литература съдържа 

123 източника, от които 5 на латиница. Туманова е автор на четири 

публикации по темата на дисертацията. 

Анализ на резултатите 

Доказването на хипотезата, както и откритите взаимовръзки между 

физическата, функционална и техническа подготовка от една страна и 

натоварването от друга страна, дават възможност за изграждане на 

система за начално педагогическо взаимодействие по плуване за хора 
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с интелектуални затруднения и за важни за теорията и методиката на 

адаптраната физическа подготовка изводи и обобщения. 

Подборът и системното прилагане на ритмични двигателни упражнения 

за развиване на двигателна координация, както и участие на 

доброволци, създават ефективни условия за значително по-

разнообразна и обогатена двигателна дейност, влияят благотворно 

върху скоростта на усвояване на елементите от плувната техника и 

подобряване на физическата дееспособност 

Приноси 

Безспорен научен принос на докторанта представлява изясняването на 

възможностите за повишаване на физическата дееспособност чрез 

обучението по плуване при хора с интелектуални затруднения и тяхната 

социализация. Предложената тема е умело разработена и адаптирана 

за хората от тази група. 

Представената от докторанта гл. ас. Боряна Туманова разработка има 

голямото научно-теоретическо и приложно-практическо значение. 

Приносните моменти в дисертационния труд, неговите научни и 

практически достойнства, професионалното равнище, както и 

качествата на докторанта ми дават основание да предложа на 

Научното жури да присъди на Боряна Георгиева Туманова научната и 

образователна степен “ДОКТОР”. 

 

 

 

 

01.11.2012 г. Член на научно жури: ............................... 

София доц. д-р Анжелина Янева 


