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Представеният дисертационен труд на Боряна Туманова е в обем от 202 страници и 

е структуриран в увод, пет глави, приложения и библиография. 

Авторефератът напълно отговаря на структурата на докторския труд. 

Докторантката си поставя амбициозната задача да представи и апробира 

адаптирана програма за обучение по плуване на хора с интелектуални затруднения.  

Авторката е избрала да разгледа и анализира особеностите на физическото 

развитие на двигателната дейност на хора с интелектуални затруднения, Адаптирана 

физическа активност за тях и плуването като система за физическо възпитание и  

развитие, възможностите му за приложение при хората с интелектуални затруднения. 

Заявената изследователска смелост заслужава внимание, тъй като разработките 

относно физическата активност за хора с интелектуални затруднения са сравнително 

малко на брой. Да не говорим, че като цяло нашето общество им остава длъжник.  

Представената разработка е актуална, защото от една страна разглежда проблемите 

на хората с интелектуални затруднения и заниманията им със спорт, а от друга – за пръв 

път се изследват и анализират възможностите им да провеждат целенасочени тренировки 

по плуване. Не на последно място се изследва и ефектът от прилагането на адаптирана 

методика на обучение по плуване за хора с интелектуални затруднения в различните 

аспекти на тяхното развитие.  

Отделните компоненти на съдържанието мога да анализирам по следния начин:  

ТЕМА – изцяло отговаряща на съдържанието 

УВОД – Докторантката  ни въвежда подробно в проблема.  

ГЛАВА ПЪРВА – озаглавена е „Състояние на проблема”. 

В структурно отношение тази глава е разделена на седем части. Ясно и точно са 

посочени особеностите на физическо развитие и двигателна дейност на хора с 

интелектуални затруднения, плуването като система за физическо възпитание и развитие,  

възможностите му за прилагане при хора с интелектуална недостатъчност, състояние и 

тенденции на проблема в практиката, актуалност на научната разработка, работна 

хипотеза и научна новост.. 

Последователноста на тези части логично води до правилно формулираната 

хипотеза. 

За тази част от дисертацията оценката ми е положителна. 

ГЛАВА ВТОРА – „Цел, задачи, методика и организация на изследването”. 

Целта на изследването е точно и ясно определена. 

Задачите са четри на брой – основни и две допълнителни които са добре 

формулирани и допринасят за реализирани на целта.  



Коректно са посочени методите на изследване. Точно и ясно са посочени предмета, 

обекта и субекта на изследване 

Като цяло оценката ми за тази глава е положителна. 

ГЛАВА ТРЕТА представлява подробно описание на адаптираната програма за 

хората с интелектуални увреждания, какво се цели с нейното прилагане, направена е 

подробна характеристика и представено цялото и съдържание, представена е 

педагогическата ситуация и неоходимото управление и контрол. 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА е озаглавена Анализ на резултатите. Тук авторката с 

необходимата вещина анализира получените резултати от социологическото проучване, 

проведения педагогически експеримент, промените във физическото развитие и 

двигателните способности при обучаемите и степента на усвояване на учебното 

съдържание. Познанието на статистическите методи и позволява свободно да анализира и 

извежда необходимите заключения. 

Оценката ми за тази глава е положителна. 

Изхождайки от анализа на резултатите, Боряна Туманова предлага изводи и 

препоръки, които кореспондират със съдържанието и дават отговор на поставените 

задачи. Така формулирани потвърждават хипотезата на автора. 

Препоръките са изготвени коректно. 

Посочените публикации са четри на брой, които са в пряка връзка с 

дисертационния труд, като същите са представени на международни научни конференции. 

Всичко посочено дотук ми дава основание да отбележа следните достойнства на 

дисертационния труд: 

1. Проблемът и темата са актуални и значими. 

2. Много умело е разработена адаптирана програма по плуване за хора с 

интелектуални затруднения. Всъщност това е творческата част на дисертацията и 

приносът както към спортната наука, така  и към хората с ментални затруднения. 

Естествено в работата са налице и някои слабости, които са по-скоро от техническо 

естество. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Считам, че предложената дисертация за придобиване на ОНС „Доктор” отговаря 

на изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република 

България, чл. 6, ал. 3. Дисертационният труд съдържа научни и научноприложни 

резултати, които представляват оригинален и положителен принос в спортната наука. Той 

показва, че кандидатката притежава достатъчно задълбочени знания по специалността и 

способности за самостоятелни научни изследвания.  

Всичко това ми дава основание да предложа на членовете на Научното жури, на 

докторантка Боряна Георгиева Туманова да бъде присъдена образователната и научна 

степен „Доктор”. 
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