
СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. Емил Атанасов, доктор 

 

относно научни публикации и академична дейност, представени от 

гл. ас. Силвана Венелинова Боева, доктор, за участие в конкурс за доцент 

в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория 

и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. 

Методика на лечебната физкултура) за нуждите на катедра „Теория и 

методика на физическото възпитание“, Педагогически факултет, обявен в 

ДВ бр. 96 от 20.11.2018г. ( стр. 58) 

 В конкурса кандидатства гл. ас. Силвана Венелинова Боева, 

доктор, като единствен участник. След прегледа на документацията по 

откриване и провеждане на конкурса считаме, че изискванията по ЗРАСРБ 

са спазени. 

 В представената научна продукция от Силвана Венелинова Боева 

нямаме съвместни публикации. 

 Гл. ас. Силвана Венелинова Боева, доктор, е родена на 08.08.1965 

г. През 1987 г. завършва ВИФ (сега НСА „Васил Левски“) – ОКС 

„Магистър“, Треньор по вид спорт – волейбол, и учител по ФВ. Има също 

така и магистърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, специалност 

„Макроикономика“. През 2013 г. успешно защитава дисертация и 

придобива образователно-научна степен „доктор”. Владее на много 

добро ниво руски и английски език. 

 От 1988 г. до 1991 г. е асистент, а от 1991 г. до 1994 г. е старши 

асистент. През 1994 г. е повишена в главен асистент. 
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 Публикувала е деветнадесет статии и две монографии за 

придобиване на академичната длъжност „доцент“. Дванадесет 

самостоятелни труда и седем в съавторство. Участвала е в написването на 

учебници и ръководства за студенти от ПУ. Издала е две монографии със 

заглавия „Физическа подготовка на децата от начална училищна възраст“ 

през 2018 г. и „Учебният процес по физическо възпитание и спорт в 

началното училище - проблеми и перспективи“ през 2019 г. 

 Забелязани са четиринадесет цитирания от различни автори, 

свързани с научната й продукция. От тях едно в монография, пет в студии 

и единадесет в научни доклади. 

 Общият анализ на всички публикации ни убеждава, че по 

количествени параметри представената научна продукция отговаря на 

изискванията за придобиване на академичната длъжност „доцент“. 

 Научната работа на гл. ас Силвана Боева, доктор, обогатява 

практиката и теорията в областта на физическото възпитание и спорта с 

написаните монографии и изготвените научни трудове. 

 Кандидатката е била научен ръководител на двама успешно 

защитили дипломанти в ОКС „Бакалавър“. 

 Участвала е в три научноизследователски проекта. 

Реалните научни приноси на гл. ас. Силвана Боева, доктор, могат да 

се синтезират в следните области: 

1. Анализ на системата за мониторинг на физическата 

дееспособност и са дадени предложения за възможните промени. 

2. Изследвана е физическата годност на учениците от начална 

училищна възраст. 

3. Проследено е влиянието на определен двигателен режим върху 

настъпващите промени в двигателните способности на малките 

ученици. 
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4. Изведени са нови насоки в концепцията за ролята на учебния 

процес по физическо възпитание и спорт в началното училище. 

5. Изтъкнати са слабостите, свързани с реализирането на 

извънурочната дейност по физическо възпитание и спорт в 

училище, и са представени идеи за преодоляване на част от тях. 

6. Съпоставено е нивото при децата спрямо тяхната биологична и 

календарна възраст. Установени са сензитивни периоди в 

развитието на основните двигателни способности на момчета и 

момичета от начална училищна възраст. 

7. Разработена е приложна експериментална програма в рамките на 

36 учебни часа. Изследването е посветено на проследяване на 

настъпващите промени в проявлението на двигателните качества. 

 

В годините гл. ас Силвана Боева, доктор, е доказала, че е добър 

преподавател и научен работник. 

 

Въз основа на изложеното с убеденост предлагам на уважаемите 

членове на научното жури да дадат своя положителен вот за присъждане 

на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка, вкл. Методика на лечебната 

физкултура) за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото 

възпитание“, Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“ на гл. 

ас. Силвана Венелинова Боева, доктор. 

 

 

 

02.04.2019 г.                               Член на научното жури……………… 

гр. София                                                    / доц. Емил Атанасов, д-р/ 


