
СТАНОВИЩЕ  

 

От доц. д-р Юрий Янакиев  

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент” 

в Пловдивския 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)” 

 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 20.11. 

2018г.и в интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски" за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание” към Педагогически факултет, като кандидат участва гл. ас. д-р 

Силвана Венелинова Боева от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат гл. 

ас. д-р Силвана Венелинова Боева от катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание”, Педагогически факултет на Пловдивски университет 

"Паисий Хилендарски". 

Представеният от гл.ас. д-р Силвана Боева комплект материали на 

електронен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния 

състав на ПУ, и включва следните документи: 

 молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурса; 

 автобиография по европейски формат; 

 дипломи за образователно-квалификационна степен ‘магистър’ - 

оригинал с приложение; 

 диплома за образователна и научна степен ‘доктор’ - оригинал; 

 списък на научните трудове; 

 справка за изпълнение на минималните национални и 

допълнителните факултетни изисквания; 

 анотации на материалите по чл.65 (1) от ПРАСПУ, включително 

самооценка на приносите 

 декларация за оригиналност и достоверност на приложените 

документи; 

 преписи от протоколи от КС, ФС, АС във връзка с конкурса; 
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 държавен вестник с обявата на конкурса (копие); 

 удостоверение за трудов стаж; 

 документи за учебна работа; 

 документи за научноизследователска работа; 

 други документи 

 

Гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева участва в конкурса с: 2 

монографии; 19 статии (12 бр. като самостоятелен автор и 7 бр. в 

съавторство).Кандидатът е представил списък със следните цитирания: 4 в 

монографии; 5 статии в 2 студия и 5 цитирания в статии включени в не 

реферирани списания с научно рецензиране, фигуриращи в списъка на НАЦИД. 

Д-р Боева е представила и 2 бр.учебни пособия в съавторство и 1 учебник в 

съавторство. 

1. Кратки биографични данни - участничката в конкурса гл. ас. д-р 

Силвана Венелинова Боева е завършила средното си образование в Средно 

спортно училище “Васил Левски”, гр. Пловдив. През 1987 г. се дипломира в 

НСА „В. Левски” (ВИФ „Г. Димитров“) със специалности Магистър - „Треньор 

по волейбол” и втора специалност „Учител по ФВС”. През  1988 г. заема 

академичната длъжност асистент в ПУ „П. Хилендарски“, а от 1991г . е главен 

асистент. През 2001г. получава магистърска степен в специалност – Управление 

на човешките ресурси, към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. 

През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Модулно обучение по 

физическо възпитание и спорт в началното училище (модели на работа за 

повишаване на физическата годност)“ и придобива образователна  и научна 

степен „Доктор“.  

2. Обща характеристика на дейността на гл.ас. д-р Силвана Боева 

Оценка на учебно-педагогическа дейност 

Гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева покрива необходимата аудиторна 

учебна ангажираност посочена от законодателя като необходима за обявяване 

на конкурс, за заемане на академична длъжност „доцент”. Тя преподава 

учебните дисциплини „Теория и методика на физическото възпитание“, 

„Методика на физическото възпитание в начален етап на СУ“, „Теория и 

методика на спортната тренировка“ и „Методика на обучението по волейбол“, 

съгласно учебния план на катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание” и на Педагогически факултет при Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”. Същата освен това преподава на студенти от ОКС 

„бакалавър“ и във филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ в Смолян и Кърджали.  

Д-р Силвана Боева води и лекционни курсове в магистърските програми 
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„Спорт в училище“ (специалисти и неспециалисти) и „Начална и предучилищна 

педагогика”. Освен непосредствената преподавателска дейност д-р Силвана 

Боева има съществено участие и приноси в извънаудиторни ангажираности 

свързани с организационно подпомагане дейността на Педагогически факултет 

и катедра „Теория и методика на физическото възпитание при Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”. Те са свързани със следните дейности: 

изготвяне на учебни програми за студенти от специалностите „Педагогика на 

обучението по физическо възпитание“, „Начална училищна педагогика“ и 

„Начална училищна педагогика и чужд език“, „Начална и предучилищна 

педагогика”; организиране, провеждането и оценяване на учебни практики и 

преддипломни стажове на студентите. Кандидатката е участвала и активно в 

акредитационни процедури на специалността „Педагогика на обучението по 

физическо възпитание” в ОКС –„бакалавър” и на специалността „Спорт в 

училище” в ОКС – „магистър. 

Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата 

Представената от участника в конкурса справка на публикациите (2 

монографични труда и 19 статии и доклади), красноречиво говорят за високото 

ниво на научна активност на д-р Силвана Боева. Никой от посочените 

материали не са използвани при защитата на ОНС „доктор“.  

Изследователската дейност на кандидата е разнообразна. В по-голямата си 

част тя е посветена на проучване, на проблеми  свързани с  учебно-

възпитателния процес по физическо възпитание и спорт в начална училищна 

възраст (двата монографични труда, както и публикации - 3, 4, 9, 10, 13, 16 и 

21), но има и проучвания свързани с подготовката на педагогическите кадри 

(публикации – 5, 6, 7, 15 и 20 ), както и по други области на проявление на 

двигателната активност и спорта. Три от тях (11, 12, 14) са свързани със спорта 

волейбол в различни аспекти на приложението му  на образователния процес. 

В голяма част от представените за участие в конкурса статии и доклади от 

гл. ас. Боева е единствен автор (12).  

3. Приноси 

Считам, че представената научната продукция на гл.ас. д-р Силвана 

Боева е актуална, отразява съвременни виждания и подходи както в обучението 

така и в научно-изследователската дейност, което от своя страна води до   

значимост на получените в резултата на изследователската ѝ дейност 

постижения. 

4 . Критични забележки и препоръки  



 
 

- 4 - 

 

Препоръчвам на д-р Силвана Боева да продължава да развива 

притежавания научно-изследователки потенциал и да публикува и в 

международни издания. 

5. Лични впечатления 

Кандидатката се е доказала като утвърден специалист в областта на 

методиката на обучение по физическо възпитание и е преподавател със 

значителен  професионален опит. В работата си проявява инициатива и 

отговорност. 

Заключение 

На основание на гореизложеното считам, че гл. ас д-р Силвана 

Венелинова Боева отговарят на наукометричните показатели за заемане на 

академичната длъжност „Доцент“ съгласно Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“ и те са в 

съответствие с обявения в ДВ, бр.96, от 20.11.2018. В разгледаната от мене 

научна продукция не се установи плагиатство. 

След обстойно запознаване с научно-преподавателската дейност и 

продукция на гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева основателно давам своята 

положителна   оценка и препоръчвам на Научното жури да изготви доклад-

предложение до Факултетния съвет на Педагогически факултет,при ПУ „П. 

Хилендарски“ за избор на гл.ас. д-р Силвана Венелинова Боева за академичната 

длъжност „доцент“ по професионално направление 3.1. Педагогика на 

обучението по …..,  с  научна специалност „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, (вкл. Методика на лечебна физкултура)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04. 2019 г.                                Изготвил становището: ……………… 

гр. Пловдив              (доц. д-р Юрий Янакиев) 

     

 

 

 


