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Настоящата дисертация се явява закономерен резултат в научно-

творческата дейност на гл.ас Туманова, чиято дейност е свързана със 

спортно педагогическите процеси на образованието и тренировката на 

спортисти със специални потребности. По наше мнение, познанията и 

интересите на автора в тази област, както и работата и - на спортен педагог 

и специалист имат решаващо значение за качеството на предложения труд.  

Докторския труд на гл.ас Б.Туманова е представен на 167 

стандартни машинописни страници и седем приложения в обем на 32 

страници. Трудът е онагледен с  21 таблици и 34 фигури . 

Като ползвана литература са посочени 108 заглавия на кирилица, 5 

на латиница и 10 интернет адреса. 

Разработен е в структурен вариант от пет глави. 

Докторската теза на труда е, че: „ Изготвянето на адаптирана 

програма по плуване за хора с интелектуални затруднения би довело до 

подобряване на физическото, психологическото и социално развитие и 

трайно усвояване на двигателни умения и навици при хора с 

интелектуални затруднения”. 

Този проблем е актуален и важен и до скоро почти неизследван в 

България. 

В първата глава „Състояние на проблема” на общ обем от 50 

страници са разгледани въпроси свързани с особеностите на физическото 
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развитие и двигателната дейност на хора с интелектуални затруднения, 

особеностите при заниманията им с физическа активност и спорт. 

Направен е анализ на плуването като спорт подходящ за занимания на 

хора с интелектуални затруднения. Разгледани са и въпроси свързани с 

тенденциите на развитие и състоянието на проблема. Прави добро 

впечатление познанието на автора в разглежданата област. Това си 

проличава от добре систематизираните източници, когато се разглеждат и 

анализират проблемите.  

Работната хипотеза, е формулирана ясно и предопределя посоката на  

изследването в труда.  

Втора глава: Цел, задачи методи и организация на изследването 

Целта и задачите отговарят на темата, като трябва да подчертаем че 

авторът се е съобразил с направените препоръки при вътрешната защита. 

Методиката и  организацията на изследването са представени подробно и 

достатъчноясно. Прави впечатление, използването от автора на обективна 

информация от съвременни средства  на  изследване.  

Трета глава: Адаптирана програма за обучение по плуване на хора 

с интелектуални затруднения. 

В тази глава авторът в обем от 46 стр. прави описание на 

програмата, мотивите за създаването и, целта и задачите, характеристика, 

периодизация, форми на организация, управление и контрол и съдържание 

на адаптираната програма по плуване   

Тази глава е на високо ниво по отношение на съдържанието и 

познавателната стойност на изложения материал, като се явява и основна 

приносна част от изследването. 

Четвърта глава: Анализ на резултатите от изследването. 

В първата част на главата са анализирани резултатите от 

социологическото проучване за мнението на специалисти по плуване, 
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родители на деца със специални потребности, учители от специализирани 

учебни заведения, партньори без увреждания, както и беседа с хора с 

интелектуални увреждания, относно предложената от автора програма,  

Във втората част на тази глава се анализират резултатите от 

преобразуващия експеримент, като се сравняват резултатите от  контролна 

и експериментална група от хора желаещи да се занимават с плуване. 

С помощта на вариационен анализ се изследват установените 

промени в развитието физическите качества, както и степента на 

усвояемост на отделните упражнения и плувни стилове. Установените 

тенденции  , дават ясна представа за насоките за оптимизиране на учебния 

процес. 

Всичко изложено по-горе ми дава основание да смятам, че 

третираните проблеми, техния анализ и интерпретация са допълнение в 

специализирана наука. Това ми дава възможност да определя научната 

разработка на Биляна Туманова,  като значима и с определена стойност в 

две посоки: 

Първо – Разработената научно обоснована адаптирана методика за 

занимания с плуване на хора с интелектуални затруднения  ще помогне за 

решаването на редица проблеми свързани с възпитанието, обучението и 

развитието на личностната активност.  

Второ – Участието на доброволци без увреждания в обучението е 

новост в методиката, за България и вече има реално приложение в някои 

от центровете работещи с такива хора. 

 Трето – Създадени са специализирани тестове за оценка и контрол 

на ефективността на заниманията с плуване. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният докторски труд на гл.ас Боряна 

Туманова, е резултат на нейната научноизследователска и практическа 
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дейност в спорта и в частност плуването сред хората със специални 

потребности. 

Трудът има завършен вид. Авторът се е съобразил в значителна 

степен със забележките и препоръките направени при вътрешната защита. 

Убеден съм, че този труд е лично дело на Туманова, Неоспоримите 

достойнства на труда, както и научно теоретичните и научно приложни 

приноси бяха изтъкнати в рецензията. 

Представеният докторски труд отговаря на всички условия и 

изисквания, което ми позволява с убеденост да предложа на уважаемия 

научен съвет да оцени високо труда на гл.ас Боряна Туманова. 

 

23.10.2012 год.                          
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