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Биографични данни
Даниела Георгиева Лекина е родена през 1961 г. Завършила е ВИФ „Георги Димитров”
(сега НСА) бакалавър и магистър през 1983 г. със специалностите „Тренъор по плуване и
Учител по физическо възпитание”. Специализирала е 1 месец „Обучение по плуване” в
Германия. Работила е като тренъор по плуване в Спортния интернат и спортното дружество в
Благоевград и като специалист в Научно-приложната лаборатория в същия град.
Ползва руски и гръцки език.
От 1994 г. Д. Лекина работи като главен асистент в Югозападния университет „Неофит
Рилски”, Благоевград.
Докторантът е високообразован специалист в областта на плувните спортове.

Дисертационен труд и приложени към него материали
Представеният дисертационен труд е с общ обем 174 страници и съдържа постановка
на проблема, изложение в три глави, библиография, приноси и отделно 5 приложения.
Списъкът на използваните литературни източници включва 136 заглавия и интернет адреси, от
които 100 научни разработки на кирилица и 36 на латиница. Дисертацията е онагледена с 16
фигури и 22 таблици.
Не са установени пропуски и нарушения в процедурата на докторантурата.

Актуалност на проблема
Проблемът е актуален, тъй като с въвеждането му в практиката се разкрива реална
възможност за оптимизиране на учебния процес по плуване във висшите училища. За разлика
от основните и средни училищата в България, в университетите съществуват сравнително
добри условия за плуване като НСА и ТУ-София, ВТУ-В. Търново, Университетите в
Пловдив, Варна, Благоевград, Шумен и др.

Докторска дисертация с автор Даниела Лекина е напълно в унисон с научните
изследвания в областта на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта и е
написана в съответствие с научните изисквания.

Подход и решение на проблема
Дизайнът на емпиричното изследване включва констатиращ етап на изследване и
спортно-дидактически експеримент. Те са сполучливо формулирани и доказват добрата
методическа и научноизследователска подготовка на

автора. Представена е оригинална

модифицирана авторска методика за обучение по плуване. Методиката е апробирана и
изследвана. Контингент на изследването са 136 студенти от ЮЗУ-Благоевград, разпределени в
2 експериментални и 2 контролни групи. Използвани са подходящи и високоинформативни
методи за изследване, които подкрепят и доказват тезата на автора.

Анализът на резултатите включва характеристика и особености на констатиращия и
спортно-дидактическия формиращ експеримент и диагностична система и технология на
изследването. Като принос в експеримента отбелязваме включването на изследване на
мотивацията за реализиране на постижения на студентите.
Автореферат отразява в голяма степен докторския труд.

Основни приноси
Като приноси на дисертационния труд откроявам научно обоснованият теоретикоприложен модел за обучение по плуване на студенти. Авторовият модел се свежда до
паралелно обучение на плувните стилове с използване на диференциран подход, според
индивидуалните качества на студентите. Разработено е тематично разпределение на
образователното съдържание в модули, което също представлява практико-приложен принос.
Личен принос на автора

Дисертационният труд е изцяло дело на докторанта.
Публикации по темата на дисертацията.
По темата са публикувани 3 публикации, които удовлетворяват изискванията за този
род научни трудове.
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Заключение
Считам,

че представеният за рецензиране дисертационен труд отговаря на

изискванията па Закона за РАС Правилника за приложението му в ЮЗУ „Неофит Рилски" и
му давам обща положителна оценка.
Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Даниела Георгиева Лекииа
образователната и научна стенен "доктор" по научната специалност „Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура".
Професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки.
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