СТАНОВИЩЕ

на проф. Стоян Иванов Иванов, доктор
член на научно жури съгласно заповед № ]304от 16.05.2014
на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
Относно: Дисертационен труд на Даниела Георгиева Лекина за
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна
специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. лечебна физкултура), професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки
Тема „Ускорено овладяване на техниката на плувните стилове при
студенти“
Данни за кандидата: Даниела Георгиева Лекина е майстор на спорта
по

плуване.

Многократен

рекордьор

на България

и

победител

в

международни състезания на кроул, делфин.
Има бакалавърска и магистърска степен на ВИФ (сега Национална
спортна академия), София от 1983г. със специалност Треньор по плуване“
и учител по физическо възпитание“. След прекратяване на спортната
кариера, работи като треньор по плуване в Благоевград, а по-късно и като
специалист в научно-приложната лаборатория към ОС на БСФС Благоевград.
Даниела Лекина е специализирала „Методика на обучението по
плуване,, в Германия. Ползва руски и гръцки език.
В катедрата по „Теория и методика на спортната тренировка“, сега
катедра „Спорт“ е от 1994г„ като главен асистент - преподавател по
плуване на студенти обучаващи се в бакалавърска степен за учители по
„Физическо възпитание и спорт“ и „Кинезитерапия“, и студенти от други
специалности на Университета.
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Дисертационният труд е в обем от 174 страници, обхваща постановка
на проблема, три глави, библиография и 5 приложения. Текстът се
подкрепя от 16 фигури и 22 таблици. Ползваната литература -

136

източника от които 100 на български и 36 на латиница е цитирана коректно
в дисертационния труд, като са посочени и интернет адреси.
Богатият спортен път на м.с. Даниела Лекина, работата и като
треньор по плуване
обучението

на

и преподавател, вникването в проблемите на

студенти

са

определящи

при

избора

на тема

на

дисертационния труд. Ускореното овладяване на плувните стилове е
изключително важно за студенти и възрастни, при които има лимитирано
време за обучение. Сполучливо подбраната целева група за контингент на
изследването,

кореспондира

с

проблематиката

за

подобряване

на

обучението по плуване на студенти и начално обучение на възрастни,
което е сравнително малко засегнато в изследвания и публикации на други
автори.
Методологическата рамка показва доброто познаване на научната
методология

от автора.

Издигнатата хипотеза, определените

обект,

предмет и цел на изследването насочват в правилна посока изследването.
Поставените задачи обхващат цялостно темата. Приложеният контентанализ на съвременните теории и практики у нас и в чужбина, свързани с
анализ на прилаганите методики, както и учебното съдържание има
приносен характер.
Модифицираната и авторска методика (гл. 2) за обучение и
диагностика на занията и уменията е научно издържана и приложима за
целите на дисертационния труд. Новост за теорията и практиката на
обучението е едновременното овладяване на два плувни стила (стр. 65).
Гл. 3 Експериментално изследване е посветена на апробирането на
разработената методика. Дизайнът на изследването включва оригинално
няколко нива на проучване и анализ. За отбелязване са разработените

тестове за самооценка на плувните умения и тестовете за измерване на
изходното равнище на знанията в групите.
Проведеният експеримент и получените резултати след прецизно
използвани математико-статистически методи, дават възможност да се
направят научно обосновани изводи и препоръки, които авторът Даниела
Лекина прави с добро познаване на теорията и методико-практическите
принципи и подходи.
Публикациите по темата (3 бр.) в авторитетни научни списания и
авторефератът отговарят на изискванията на закона и вътрешните правила
на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
В заключение, оценявайки положително представеният за оценка
дисертационен труд на тема „Ускорено овладяване на техниката на
плувните стилове при студенти“, прелагам на научното жури да присъди
на Даниела Георгиева Лекина, образователната и научна степен „доктор“.

11.06.2014г.

