
С Т А Н О В И Щ Е  

 

По конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” към 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание”, Педагогически 

факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 

По област на висше образование 1. „Педагогически науки”; 

Професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …” 

Научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка” (вкл. Методика на лечебната физкултура), 

обявен в ДВ, брой 96 от 20 ноември 2018 г. 

С кандидат: Гл. ас. Силвана Венелинова Боева, д-р 

От: Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн 

 

  Кандидатката за доцент, Гл. ас. Силвана Венелинова Боева, д-р, е 

завършила ВИФ, сега Национална Спортна Академия „Васил Левски”, 

през 1987 год. със специалност „Треньор по волейбол” и „Учител по 

физическо възпитание и спорт” (магистър). Освен това допълнително има 

специалност „магистър – икономист”, „Управление на човешките 

ресурси”, придобита от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 

  През 2013 год. защитава успешно дисертационен труд и придобива 

научната степен „Доктор”. 

  От 1988 год. работи в Пловдивски университет в катедра „Теория и 

методика на физическото възпитание”, Педагогически факултет. Има общ 

трудов стаж 31 год., от които близо 30 год. е педагогически. 

  Гл. ас. Силвана Венелинова Боева, д-р, е представила подробен 

списък на публикациите, свързани с участието й в обявения конкурс за 

заемане на академичната длъжност „Доцент”. Добро впечатление прави 

методическата последователност и целенасоченост при разработването 

и отразяването на отделните публикации.  
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  Общият брой на представените за становище научни трудове е 21, от 

които 2 (два) монографични труда и 19 научни статии. От представените 

по списък статии и доклади в 12 от тях Силвана Боева е самостоятелен 

автор, а 7 са в съавторство.  

  Широк е обхватът на тематиката на представените разработки, които 

са свързани с научните интереси на гл. ас. Силвана Боева, д-р. 

Изследователската й дейност, отразена в трудовете, може да бъде 

обобщена в следните основни направления: 

– По проблемите на училищното физическо възпитание: I, 2; II, 8; II, 10; 

1, 2, 3 и 4 (в съавторство) и др.;  

– Развиване на физически качества: II, 1; II, 2; II, 3, II, 11; 5 (в 

съавторство) и др.; 

– Физическа годност: II, 6;  II, 7; 7 (в съавторство) и др; 

– По проблемите на волейбола: II, 3; II, 4;  II, 5;  II, 12 и др. 

 Освен това, кандидатката за „Доцент” има отделни публикации по 

въпросите на мотивацията на учебния процес по физическо възпитание във 

висшите учебни заведения, по проблемите на здравословния начин на 

живот и др. 

  Давам висока оценка на представените за становище 2 (два) 

монографични труда, които са разработени компетентно и несъмнено ще 

бъдат от полза за специалистите при занимания с ученици в начална 

училищна възраст. Считам, че в тези трудове гл. ас. Силвана Боева 

успешно е отразила своя положителен многогодишен педагогически опит, 

който ще бъде полезен в областта на физическото възпитание. 

  Необходимо е да отбележа, че при разработването на научните 

трудове и публикации гл. ас. Силвана Боева, д-р, успешно е използвала 

подходящи за целта научни методи и форми на изследване. 

  Гл. ас. Силвана Боева, д-р, е цитирана общо 14 пъти, в монографични 

и колективни  научни трудове, както и в нереферирани списания с научно 

рецензиране. 
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Кандидатката за доцент гл. ас. Силвана Боева, д-р, е представила към 

своите документи служебна бележка за участие в три 

научноизследователски проекта. В трите проекта тя е участвала в периода 

2015 – 2018 год. като член на изследователския екип.  

Анализирайки подробно представените за становище по конкурса 

материали считам, че са спазени количествените и качествени показатели, 

както и необходимите критерии за заемане на академичната длъжност 

„Доцент”.  

Като съществени научно-приложни приноси на кандидатката могат 

да се отбележат следните: 

- Проучено е влиянието на биологическото и календарно развитие 

върху проявлението на физическите качества на ученици в 

начална учебна възраст; 

- Изследвано е развитието на скоростните възможности на 

ученици от начална училищна възраст, посредством използването 

на подвижни двигателни игри; 

- Изследвана е ефективността на извънурочната дейност на 

заниманията по физическо възпитание и спорт; 

- Направен е опит за оптимизиране на обучението по физическо 

възпитание и спорт чрез занимания с лекоатлетически характер. 

Посочените научно – приложни приноси коректно отразяват линията 

на последователността на цялостната преподавателска и спортно – 

педагогическа дейност на гл. ас. Силвана Венелинова Боева, д-р, което 

според мен е добра предпоставка за нейното по-нататъшно успешно 

израстване в тази област. 
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  Материалите, представени за становище, свързани с участието в 

обявения конкурс за „Доцент”, са оформени според изискванията, което 

улесни моята работата при анализирането им.  

  Анализирайки представените научни трудове и свързаните с тях 

приноси, не установих наличието на плагиатстване от страна на 

кандидатката за академичната длъжност „Доцент” гл. ас. д-р Силвана 

Венелинова Боева.  

  Въз основа на запознаването ми с представените научни трудове, 

тяхната значимост и съдържащите се в тях научни и практико-приложни 

приноси, намирам за основателно с пълна убеденост да предложа на 

Уважаемото научно жури на гл. ас. Силвана Венелинова Боева д-р да й 

бъде присъдена академичната длъжност „Доцент” към катедра „Теория и 

методика на физическото възпитание”, Педагогически факултет, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, по област на висше 

образование 1. „Педагогически науки”; Професионално направление 1.3. 

„Педагогика на обучението по…” Научна специалност „Теория и методика 

на физическото възпитание и спортната тренировка” (вкл. Методика на 

лечебната физкултура) 

 

 

 

 

18. 03. 2019 год.                      Изготвил становището………………………… 

гр. София                                                  Проф. Кирил Атанасов Аладжов,  

                                                                 доктор на педагогическите науки 

 

 


