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І. Кратки сведения за конкурса 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява официална защита за придобиване на 

научна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет19/20.07.2020 г. и 

доклад с входящ № и дата 93-8-77 / 21.07.2020 от председателя на журито, 

съгласуван с декана на факултета и заповед на Ректора № РД 38-

339/23.07.2020 г. 

 

ІІ. Становище по качеството на дисертационния труд 

Темата на предложената дисертационна разработка е актуална и с 

обществена значимост за подрастващите деца в България. Засяга актуален 

проблем, свързан с двигателната активност, способност и култура на само-

защита в кризисни ситуации, което води до пряка връзка със 



здравословния начин на живот на българските деца между 7-10 годишна 

възраст.  

Направен е иновативен опит за изследване и внедряване на нов 

модел за повишаване ефективността на обучението по „Джудо“ във 

възрастова група деца. Изградена е нова методика за обучение по джудо в 

посочената по-горе възраст, която предполага както изготвяне на ново 

разпределение на техниките и комбинациите, така и контри в 

съществуващите кати и разработване на подробен корикулум.  

Обобщени и трансферирани са добрите практики на 

тренинг/обучение и разнообразяване на двигателната култура по Джудо 

на тази важна социална група, в цялостния процес за създаване в България 

на здраво подрастващо поколение в дигиталния век. 

В този смисъл, разработеният докторски труд, относно спецификата 

на обучението и тренинга по Джудо на 7-10 годишни деца, в предметната 

област „физическа култура“ е важна и значима крачка, в цялостния процес 

по изграждане на ефективно и иновативно управление в спорта Джудо у 

нас. 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е разработен 

върху 178 стандартни страници, от които: 

 168 стр. основен текст; 

 10 стр. библиографска справка; 

 18 стр. приложения; 

 един списък с публикации; 

 една декларация за оригиналност.  
 
В Глава първа – „Постановка на проблема“, са анализирани фактори, 

поясняващи развитието на “децата на 7-10г”. Очертани са 

анатомофизиологичен, педагогически, двигателен и психологичен 

профили. Разгледано е развитието на въображението и мисленето на 

децата, които позиционират авторското мнение на докторанта. 

Систематизирани са факторите, характеризиращи отношението към 

прилагане на стандарти в практиката, както унифицирани изисквания при 

обучението на децата в тази възраст. Направен е опит за разкриване на 

съвременното състояние и проблеми на спорта Джудо в България, 



направена е ретроспекция, преглед на методиката, осветлени са и 

възпитателните процеси при обучение на млади джудисти.  

Посочени са някои видове практики в международен и национален 

мащаб.  По наше мнение, е важно да се посочи, че докторантката се е 

насочила към ясно терминологично поясняване на проблемите, които се 

допълват и в Глава втора и трета, при изясняване модела на новата 

авторска методика – предмет на изследването.  

Имайки предвид, съдържанието на структурираните точки в Глава 

първа, считаме за целесъобразно да отбележим авторския принос и 

оригиналност при дефиниране обсега на темата.  

Глава втора „Цел, задачи, организация и методика на изследването“ е 

добре структурирана. Целта e незначително флуидна, но е дефинирана 

правилно и хармонизирана със заглавието. Задачите са конкретни и 

следват логистиката на изследванията. Описанието на обекта и предмета 

на изследването е коректно, работната хипотеза отговоря на методиката. 

Организацията и етапите на изследване са изложени разбираемо и 

последователно. Може да заключим, че глава втора отговаря на 

възприетите стандарти за дисертационен труд.  

Глава трета “Анализ на резултатите” е правилно структурирана и 

систематизирана и съдържа сериозни научни резултати и практико-

приложни приноси. По наше мнение, за обосноваване ефекта от авторския 

модел, при 7-10 годишни.  Подбрани са ефективни специфични тестови 

инструменти, които изследват мненията на треньорите в България, като 

важен елемент от процеса на изграждане на ефективна връзка в релацията 

„състезател треньор“. Докторантката Луканова демонстрира 

интердисциплинарност, на границата на няколко области на образование 

и наука (педагогика, психология, статистика и Уелбийнг).  

Прави впечатление, че в хода на изследването, авторката успява да 

приведе субективните показатели за качество в количествено измерими 

критерии при индивидуално адаптиране на насочеността на двигателната 

активност, чрез прилагане на авторския модел на методика по Джудо. 

Това е важна способност за обективизиране на качествени оценки в 

научен експеримент, при анализ на данните от психо-метричен 



експеримент за снемане на мненията на треньорите, експертна оценка по 

прецизирани критерии. Изяснени са когнитивните изисквания и 

специализираната терминология в процеса на обучение по Джудо, както е 

направен трансфер на добри практики от проектен образователен обмен.  

III. Научни приноси на Валерия Луканова 

Основните научни интереси и приноси на Валерия Луканова, 

още от самото начало на нейното развитие като млад изследовател, 

част от Европейското научно пространство са насочени в следните 

области: 

Теоретични приноси: 

І. Анализирана и обогатена е теорията и терминологията при 

трениг на подрастващи състезатели по Джудо (7-10 годишни 

деца). 

II. Обогатени са специализираните педагогически подходи и 

образователните методи на обучение по Джудо за постигане на 

многостранна вариативност на бъдещия състезател.  

IIІ. Разработени са нови инструменти за контрол и оценка на 

теоретичната подготовка по Джудо при 7-10 годишни деца. 

 

Практико-приложни приноси: 

І. Аргументиран е сновният недостатък на традиционната за 
България методика, с акцент върху силовата подготовка и 
бързата състезателна реализация на младите джудисти.  

II. Авторската методика позволява задълбочено и двустранно 
изучаване на широк набор от техники комбинирани със 
специфични познания, които изграждат стабилно техническо 
майсторство. 



IIІ.  Прилагането в спортната практика на новите авторски 

инструменти позволяват да се построи дълбока и многостранна 

вариативност на подрастващите състезатели по Джудо.  

 

IV. В заключение: 

Научните интереси на Валерия Луканова са отразени и в избора на 

тематиката на авторските публикации ,     както и в дисертационния й труд - 

Джудо за деца. 

 

Представеният за становище докторски труд е достатъчен по обем, 

притежава коректност на библиографските цитирания,  публикациите са в 

тематичната област и са публикувани в научни списания, не е установено 

плагиатство или повторяемост на текстове, с което ас. Луканова покрива 

изискванията на закона и Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент 

Охридски“.  

 

Валерия Луканова отговаря на изискванията на СУ „Св. Климент 

Охридски“ за придобиване на научна степен „Доктор“  в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и 

спорт“.  

Приложената справка съгласно изискванията  на НАЦИД е в размер 

на брой точки, които  покриват и дори надхвърлят минималните 

стандарти изискуеми за придобиване на научна степен „Доктор“. 

 

Активната преподавателска работа, успешната й практическа дейност 

и научна реализация както млад изследовател демонстрират обществена 

ангажираност на ас. Луканова, която ми дава основание да я подкрепя с 

положителен вот,   както   и  да препоръчам на уважаемите членове на 

научното жури да гласуват положително за присъждане на научната 

степен „Доктор“.  



 

В заключение считам, че предложената авторска дисертационна 

разработка притежава необходимите качества, поради което считам че  

Валерия Иванова Луканова заслужава придобиването на научна степен 

„Доктор“  в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

физическо възпитание и спорт“.  

 

Заявявам мотивирано своя положителен вот. 

 

          

 София, 14 Октомври 2020 г.    Доц. Бистра Димитрова, дн 

 

 


