
 1

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационен труд  

на тема: “Дидактическа технология за развиване на координационните 

способности на ученици от начална училищна възраст чрез 

гимнастиката”,  

за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” 

в област на висшето образование: 1. Педагогика, 

по професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението 

по...(Методика на обучението в детската градина и началното училище 

по физическо възпитание и спорт), 

на докторантката към катедра“Начална училищна педагогика” на  

СУ „Св. Климент Охридски” 

 

Николина Милкова Танкушева 

 

Научен ръководител: проф. Елена Джамбазова – Спасунина, доктор 

 

Данни за докторантката 

Интересът на докторантката към проблема за прилагане на 

гимнастиката, като средство за развиване на двигателните способности на 

децата, не е случаен. Н. Танкушева завършва последователно спортно 

училище и две квалификационни степени („бакалавър“ и „магистър“) в НСА 

„В. Левски“, с придобити специалности „треньор по вид спорт – гимнастика“ и 
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„магистър по адаптирана физическа активност“. Допълнително, по линията на 

следдипломна квалификация (СДК), придобива и специалност „учител по 

физическо възпитание и спорт“. 

Самата тя е дългогодишна състезателка от националния отбор на 

България по спортна гимнастика – многократен шампион на страната, 

участник в много европейски и световни първенства, както и на Олимпийските 

игри в Пекин през 2008 г. 

В момента Н. Танкушева е асистент в катедра “Начална училищна 

педагогика” на СУ „Св. Кл. Охридски”, съдия (национална категория) и 

треньор по спортна гимнастика. 

Доказателство за интересите й към проблемите на научно-

изследователската работа в областта на физическото възпитание и спорта е 

фактът, че тя още като студентка разработва 2 дипломни работи, които 

успешно защитава пред държавните изпитни комисии. 

Била е водещ треньор в ЦСКА (София) по преддипломния стаж на 

студентите от НСА, специализиращи гимнастически спортове, участвала е в 

подготовката и представянето на масовата гимнастическа композиция 

„Звездна орбита“ през 2013 г. 

 Н. Танкушева се отличава с висока публикационна активност – до 

момента, освен дисертационния си труд е разработила и публикувала 12 

научни статии. 

Притежава отлични комуникационни умения, чувство за отговорност, 

добра компютърна грамотност. 

Считам, че докторантката Николина Танкушева е високообразован 

специалист в областта на физическото възпитание и спорта, успешно 

реализиран в спортно-педагогическата практика. 
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Данни за докторантурата 

За срока на докторантурата Н. Танкушева е изпълнила планираните 

дейности по Индивидуалния си учебен план и е положила успешно 

включените в него изпити. Успешно е защитила дисертационния си труд при 

вътрешното обсъждане пред колектива на катедрата.  

По време на срока на докторантурата не са установени процедурни 

нарушения или пропуски.  

 

Данни за дисертацията и автореферата  

Темата на дисертационния труд на Николина Танкушева е в унисон с 

научните изследвания в областта на Теорията и методиката на физическото 

възпитание и спортната тренировка, както и с изискванията на Правилника на 

СУ “Св. Кл. Охридски” за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности. 

Разработката е опит да се обогати теорията и практиката на физическото 

възпитание и спорта в начална училищна възраст на българското училище чрез 

въвеждане на ориги5нална методика за развиване на координационните 

способности на учениците със средствата на гимнастическите спортове. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е разработен на 258 

стр., в т.ч. 39 таблици, 69 фигури, 2 нормативни таблици за оценка, 5 

приложения и библиографска справка.  

Разработката притежава редица достойнства, които имат приносен 

характер: 

 извършено е сериозно теоретично проучване, на базата на 199 

литературни източника (от които 150 на кирилица, 37 на латиница и 
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12 интернет сайта), върху проблема за същността и спецификата на 

дидактическите технологии за формиране на двигателните 

способности, разкрити са особеностите на тези способности, в т.ч. и 

на координационните, направена е характеристика на анатомо-

физиологичните и психичните особености на учениците от начална 

училищна възраст, разкрито е значението и мястото на гимнастиката 

в системата за физическо възпитание и спорт в Република България; 

 разработена е адекватна методика на научното изследване – 

приложените методи позволяват на докторантката успешно да 

изпълни поставената цел и да реши задачите на изследването;  

 контингентът на изследването е изключително представителен - 

проведено е спортно-педагогическо тестиране за установяване нивото 

на развитие на координационните способности на 1073 деца на 

възраст 9-10 години, от които 564 момчета и 509 – момичета; 

 разработена е оригинална дидактическа технология за развиване на 

координационните способности на учениците от начална училищна 

възраст със средствата на гимнастиката и е доказана нейната 

ефективност чрез коректен спортно-педагогически експеримент; 

 при обработката на резултатите от изследването са използвани 

коректни математико-статистически методи (вариационен анализ, 

проверка на хипотези, с помощта на сравнителния t-критерий на 

Стюдънт, еднофакторен дисперсионен анализ, факторен анализ и 

сигмален метод за оценка); 

 анализът на резултатите е на високо професионално ниво и позволява 

да бъдат разкрити (в сравнителен план) средните нива и 

вариативността на изследваните признаци, както и факторната 

структура на физическото развитие и координационните способности 
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на 9-10-годишни ученици (момчета и момичета) и още – да бъде 

установено влиянието на демографската среда върху 

координационните способности на учениците от начална училищна 

възраст; 

 разработена е нормативна база за оценка на физическото развитие и 

координационните способности на учениците от ІІІ клас на 

българското училище, както и методически указания за нейното 

използване. 

 

Изводите и препоръките естествено произтичат от анализа на 

резултатите и са представени стегнато и ясно.  

Дисертационният труд е написан на добър език и стил и е много добре 

онагледен. 

Давам своята положителна оценка и считам, че докторантката съвестно е 

формулирала своите научни приноси.  

 

Авторефератът коректно възпроизвежда съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

Публикации и участия в научни форуми 

Докторантката е представила достатъчен брой (3), самостоятелно 

разработени научни публикации, които са свързани с темата на 

дисертационния труд. Участвала е с научни доклади в различни научни 

форуми.  
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Заключение  

Считам, че e извършена достатъчна по обем научно-изследователска 

работа. Дисертационният труд напълно отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и на Правилника на СУ 

“Св. Кл. Охридски” за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности.  

Николина Танкушева е млад специалист, с доказани практически 

приноси и големи възможности за развитие, като научен работник, в областта 

на физическото възпитание и спорта.  

Всичко това ми дава основание, с пълна убеденост, да дам своя 

положителен вот за присъждане на Николина Милкова Танкушева на 

образователната и научна степен "Доктор" в област на висшето образование 

1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по...(Методика на обучението в детската градина и началното училище по 

физическо възпитание и спорт). 

 

 

18.08.2019 г.     Рецензент:............................ 

    София         (проф. Р. Църова, доктор) 

 

 

 

 


