
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. дн Димитър Танев Кайков, НСА „В- Левски” 
на научните трудове на доц. д-р Росен Костадинов Алексиев, 

представени за участие в конкурс за заемане 
на академична длъжност „професор” 

по област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по...

(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)

В конкурса за заемане на академична длъжност „професор в 
Шуменския университет „Епископ Констштин Преславски”, обявен в 
Държавен вестник, бр. 36, с. 44 от 25 април 2014 г. участва един кандидат 
доц. д-р Росен Костадинов Алексиев.

Доц. д-р Алексиев е роден на 10.09.1952 г. в гр. Шумен. През 1977г. 
завършва НСА „В. Левски” (ВИФ „Г. Димитров”) с професион^на 
квалификация треньор по гимнастика и учител по физическо възпитание. 
От 1977 г. до 1986 г. работи като треньор по гимнастика и методист към 
ДФС „П. Волов” гр. Шумен. От 1986 г. до 2006 г. е редовен преподавател 
като асистент, ст. асистент и гл. асистент в ШУ „Епископ Константин 
Преславски”. През 2003г.защитава докторска дисертация на тема 
„Специализирана подготовка на деца от предз^илищна и начална 
училищна възраст за действия в бедствени ситуации” и му е присъдена 
образователната и научна степен „доктор”. От 2006 г. е избран за доцент.

Доц. д-р Алексиев притежава висока педагогическа подготовка за 
исканата академична длъжност. Тя се потвърждава от разработването на 
различни учебни програми и участието му в лекционни курсове, семинари 
и практически упражнения по дисциплините „Двигателна дейност в 
детската градина”, „Теория и методика на обучението по физическо 
възпитание и кинезитерапия”, „Кинезитерапия”, „История на физическата 
култура”, „Гимнастика”, „Иновации в гимнастиката”, „Гражданска 
безопасност”, „Защита при бедствия, аварии и катастрофи и първа 
долекарска помощ”, „Безопасност на движение по пътищата”. Ръководи и 
участва в обучението на магистърска програма „Компетенции и умения 
при бедствия и аварии” в професионално направление „Социални 
дейности”.



Доц. д-р Алексиев притежава добри организационни умения. Бил е 
ръководител на катедра „ТМФВ и спорт”. Заместник-декан е на 
Педагогическия факултет към ШУ „Епископ Константин Преславски”. Бил 
е научен ръководител на десет дипломанти и един докторант. Изпълнява и 
други дейности като функционален експерт за организиране^ подпомагане 
и контролиране на дейността по проекти и академичен наставник по 
проекти „Студентски практики”.

Доц. д-р Алексиев участва в конкурса за „професор” с общо 36 научни 
труда, от които една монография, пет учебни пособия и 30 публикации. 
Монографията 5.Исторически аспекти на физическата т^лтура” (1,1) е 
оригинално произведение, което заслужава висока оценка. Авторът в 
логическа последователност е анализирал съхцността на физическата 
култура и спорта през различните етапи на развитието на цивилизацията. 
Висока оценка заслужават и представените пет учебни пособия. В 
пособието „Методически насоки за повишаване на двигателната активност 
на децата в детската градина” (II. 1) са разработени теоретическите основи 
на методиката и формите на обучение в двигателни действия и 
методическите указания за повишаване на двигателната активност на 
децата.

В учебното пособие „Детски баскетбол” (II.2) в съавторство са 
разработени важни въпроси за обучението на децата по баскетбол като 
особеностите на обучението в спортни двигателни действия, техника и 
методика на обз^ение в детския баскетбол, средства за развитие на 
двигателните способности, правилата при игра на баскетбол в детската 
градина.

Ценно за практиката е учебното пособие „За да е незабравимо 
детството” (П.4.), разработено в съавторство, където са представени 23 
сценария за празници в детската градина.

В учебното пособие „За правилата на движението и детската 
безопасност” (IL30» съставено в съавторство, са предложени за 
разрешаване различни ситуации по безопасност на движението по 
пътиш,ата. Под формата на дидактични, подвижни и ш;афетни игри децата 
се запознават с правилата по безопасност на движението. Разработен е 
куклен етюд и сценарий за развлекателно състезание по безопасността на 
движението.



Учебното пособие „Гражданска безопасност” е труд с висока научна и 
методична стойност. Авторът разработва теоретичните основи на опасните 
ситуации и системата на безопасността, разкрива същността на оцеляване
то и формиране на готовност за оцеляване. Разработва богата методика за 
обучение по безопасност в природата и социалната среда. Посочени са 
правила за действия при бедствия и мерки за домашна безопасност.

Положителна оценка следва да се даде на научните статии, където 
авторът разглежда няколко основни теми. Една трета от всички 
публикации (33 %) са свързани с бедствените ситуации и оцеляването, 30% 
са научни изследвания на двигателната активност, а останалата част (37%) 
са насочени към проучване на проблеми, свързани с екологичното 
възпитание, натоварването,социализацията на децата чрез сюжетни 
подвижни игри, качеството на обучение на студентите, качествата на 
вниманието на ученици от I-IV клас, лечение на деца чрез движение, 
взаимовръзка между физическата, психическата и техническата подготовка 
в баскетбола и др.

Оценяваните научни трудове имат определени научни приноси за 
теорията и практиката. По-значимите от тях са свързани с обогатяване 
теорията за бедствените ситуации, оцеляването и подготовката за 
формиране на адекватна готовност за оцеляване. Обогатени са научните 
основи на двигателната активност и са посочени оригинални пътища за 
нейното подобряване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На базата на високите оценки на научните трудове, както и на 
професионалните качества на доц. Д-р Росен Костадинов Алексиев да 
създава нови концепции и оригинални методики, които внедрява в 
практиката, предлагам на уважаемото научно жури да му присъди 
академичната длъжност „професор” по област на висшето образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучение по... (Методика на обучението по физическо възпитание и 
спорт). / 1

Изготвил становищ ет^.... А . . . . . . . . . . . .
/проф. дн^имитър Кайков/
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