
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Незабравка Николаева Генчева,   

относно материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“  

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по  физическо възпитание 

(теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. 

методика на лечебна физкултура) 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр.96 от 20.11.2018 г. 

и в интернет-страница на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" за 

нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ към 

Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, като единствен 

кандидат участва гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева. 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

1.1. Кратки биографични данни. 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 „Учител по 

ФВС”. От  1988 г. до момента е гл. асистент в ПУ „П. Хилендарски“. Има 

придобита образователна степен Магистър – Икономист, специалност – 

Управление на човешките ресурси, към Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”. През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на 

образователна  и научна степен „Доктор“ на тема „Модулно обучение по 

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

повишаване на физическата годност)“.                                                                                                                                            

1.2. Общо описание на представените материали. Кандидатът гл. ас. д-р 

Силвана Венелинова Боева участва в конкурса с: 2 бр. учебни пособия в 
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съавторство; 1 учебник в съавторство; 2 монографии; 19 статии (12 бр. като 

самостоятелен автор и 7 бр. в съавторство, като в 4 от тях е първи автор). 

Кандидатът е цитиран в 4 монографии и 10 статии и студия в не реферирани 

списания с научно рецензиране, фигуриращи в списъка на НАЦИД. 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата  

          3.1. Учебно-педагогическа дейност. Гл. ас. д-р Силвана Венелинова 

Боева е преподавател с активна учебно–педагогическа дейност. Тя покрива 

необходимата учебна ангажираност съгласно учебния план на катедрата, като 

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“. Освен това кандидатът преподава на ОКС „бакалавър“ и във 

филиалите на ПУ „П. Хилендарски“ в Смолян и Кърджали, както и различни 

лекционни курсове в магистърските програми „Спорт в училище“ и „Начална и 

предучилищна педагогика“ на Пловдивски университет и филиалите в 

Кърджали и Смолян. Д-р Силвана Боева има съществени приноси в изготвянето 

на учебни планове и програми на специалностите „Педагогика на обучението 

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

училищна педагогика на чужд език“, в организирането, провеждането и 

оценяването на учебни практики и преддипломни стажове на студентите.  

Кандидатката е оказала компетентна методична помощ на 3-ма студенти, 

участвали в научни студентски форуми, и е била ръководител на 2 -ма 

дипломанти. Д-р Боева е взела дейно участие в акредитационни процедури на 

специалността, в комисии за присъждане на 5 и 4 квалификационна степен на 

учители по физ. възпитание и спорт.        

          3.2. Научна, научно приложна и внедрителска дейност. Представената 

справка на публикациите (монографии, статии и доклади), с които участва в 

конкурса за доцент, показва че Д-р Силвана Боева е автор на 2 монографични 

труда, общо 19 публикации, всички на български език. Всички материали са 
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публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС „доктор“.     

Първият монографичен труд, „Учебният процес по физическо възпитание и 

спорт в началното училище – проблеми и перспективи“, отразява проблемите, 

които съпътстват учебния процес по физическо възпитание в началния етап на 

основното училище, като са представени идейните концепции за развитието му. 

Втората монография, „Физическата подготовка на децата от началната 

училищна възраст – теоретични основи и практическо приложение“, е 

свързана с оптимизиране на учебно-възпитателния процес по физическо 

възпитание и спорт на учениците от началната училищна възраст по отношение 

на развиването на двигателните им способности. В болшинството от 

публикуваните трудове гл. ас. Боева е самостоятелен автор (общо 12). В 

останалите 7 научни публикации е в съавторство, за което има приложени 

съответните декларации за съавторство. Анализирайки научната продукция на 

кандидата се очертават три основни изследователски области. Първата е 

свързана с проучвания върху физическата годност и физическото развитие на 

децата (1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 19, 21). Във втората област има две 

публикации относно методическата подготовка на педагогическите кадри по 

ФВС (2, 12). Третото научно направление (2, 4, 5, 6, 14, 18) обхваща иновации 

в учебното съдържание по физическо възпитание и спорт. Освен научните 

публикации кандидатката има участие в три научно-изследователски проекта 

(два национални и един международен). 

4. Приноси 

Научната продукция на кандидата има подчертана актуалност, 

иновативност и научно-приложна значимост.  Като най-голям принос според 

мен са публикациите в областта на проучванията, свързани с развиване на 

компонентите на физическата подготовка и дееспособност при малките 

ученици и намиране на ефективни подходи за модернизиране на системата на 

физическото възпитание. В тази връзка са и двата монографични труда, които 

могат да са ценно теоретико-методическо ръководство за специалистите по 
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физическо възпитание и спорт. Друга част от научната продукция анализира 

основните проблеми в подготовката на спортно-педагогическите кадри и 

начертава основните критерии за повишаване на професионалната 

квалификация. Оценявам много високо личния принос на кандидата в научната 

и учебно-преподавателската дейност поради активното й участие в изготвянето 

на учебни планове и програми, в програмни акредитации, в организацията на 

различни научни форуми, студентско научно ръководство и практика и др. 

5. Критични забележки и препоръки 

Цялата научна продукция на кандидата е на български език. Препоръчвам 

повече публикации в индексирани български и международни специализирани 

издания. 

6. Заключение  

В заключение представените за рецензиране материали на гл. ас д-р 

Силвана Венелинова Боева отговарят на минималните наукометрични 

показатели за заемане на академичната длъжност „Доцент“ съгласно 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий 

Хилендарски“. Не се установява плагиатство. Кандидатката е разностранен и 

утвърден специалист в областта на методиката на обучение по физическо 

възпитание и преподавател с много  професионален опит. 

Имайки предвид гореизложеното, давам своя положителeн вот и 

препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до Факултетния 

съвет на Факултет „Педагогика“ в 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 физическо 

възпитание по научна специалност Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебна физкултура. 
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30.03.2019 г. Изготвил становището: .................................. 

гр. София                                              Проф. д-р Незабравка Генчева 
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