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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

по конкурс за заемане на научната длъжност “ПРОФЕСОР” 

Научна област: 1. Педагогика 

Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

Научна специалност “ Методика на  обучението по физическо възпитание 

и спорт” 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” 

Катедра “ТМФВ и спорт” 

Обявен в ДВ, бр. 36/2014 г. 

Рецензент: проф. д.п.н Надежда Йорданова-Стоянова 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА: 

Обявеният конкурс е за един професор по научната специалност 

“Методика наобучението по физическо възпитание и спорт” за нуждите на 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, катедра 

“ТМФВ и спорт” , обнародван в ДВ бр. 36 от  2014 г. 

В конкурса участва единстенния кандидат доц. д-р Росен Костадинов 

Алексиев, който е на основен трудов договор в катедра “ТМФВ и спорт “ от 

1986 г. 

Процедурата по конкурса е спазена. Не установих нарушения.  

2. ДАННИ  ЗА КАНДИДАТА:  

Той е роден в гр. Шумен  на 10.09.1952.  Средно образование придобива в 

политехническо училище – гимназия „В. Карагиозов” гр.Ямбол. Висшето си 

образование - ОКС „бакалавър” и „магистър” завършва през 1977 г. във  ВИФ 

„Г. Димитров” (днес Национална спортна академия „Васил Левски”) гр. 

София. Получава  специалност: „Физическа култура”,квалификация  

„Треньор по гимнастика”. 
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По важните моменти в неговото професионално развитие могат да бъдат 

представени така: 

 1977-1982г.- треньор по гимнастика в ДФС „ П.Волов” гр.Шумен 

 1982-1986г.- методист в ДФС „ П.Волов” гр.Шумен 

 1986 г. - печели конкурс за преподавател по обща физическа 

подготовка  във    Висш педагогически институт гр. Шумен ( сега 

Шуменски университет) 

 1997г. - преатестиран в главен асистент 

 2003 г.- защитава дисертация и става  доктор  

 2006г. - избран за доцент по Теория и методика на физическото 

възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура) 

  1993-1996г.-   ръководител катедра  „ ТМФВ и спорт”; 

 2006-2014г. –замесник декан по НИХТД, качество на обучението и 

управление на проекти, финансирани целево от държавния бюджет в 

ПФ. 

 2008 г.- участва като главен координатор на научно-изследователски 

проект  на ДАМС „Програма за проучване на психофизическата 

подготовка на учениците” . 

 2012-2014г.-функционален експерт и академичен наставник за ПФ 

по проект „Студенски практики”. 

Професионалното развитие на кандидата за заемане на 

академичната длъжност “Професор” закономерно се е движило 

във възходяща линия.  Тези му усилия заслужават моята  висока 

оценка. 

ЛИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ:  

Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев владее на добро ниво писмено и 

говоримо    руски език. Компютърните му умения също са добри.  

3 .ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 
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Кандидатът за заемане на академичната длъжност „професор” по ” по 

научната специалност  Методика на обучението по физическо възпитание и 

спорт доц. д-р  Росен Костадинов Алексиев е представил списък с над 30 

заглавия, в които е самостоятелен автор или съавтор, всички след получаване 

на научното  звание доцент. 

По-голямата част от тях третират проблеми, свързани с  двигателната 

активност  на децата в детската градина и началното училище. Други са 

ориентирани към гражданската безопасност, преодоляването на бедствия и 

аварии и правилата за движение по пътищата.Трети – с история на 

физическата култура.   

От тях 5 са учебни помагала, а останалите статии и доклади от научни 

конференции , както следва:  

1 монография;  

5 учебни пособия; 

1 статия  в специализираното списание „ Спорт и наука”; 

1 статия в списание в чужбина; 

4 статии в български годишници; 

6 статии в научни сборници; 

18 доклади  в    сборници от научни конференции; 

Научната продукция  на доц. д-р Росен Костадинов Алексиев може да 

се групира по следния начин: 

  Публикации свързани с история на физиеската култура –

1.1,4.2.8; 

 Публикации по проблеми на двигателната активност на 

децата в детската градина  и училището–2.1,2.2,2.3,2.4,, 

 Публикации по проблеми на гражданската безопасност-  

1.1,1.2,1.3,3.13.6,4.3,4.6 и  др. ; 

Всички трудове в списъка, представен от кандидата за заемане на 

академичната длъжност „професор” са публикувани. 
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Самостоятелните публикации на доц. д-р Росен Костадинов Алексиев 

са 3, а тези в съавторство 32. Първи автор е в 8 публикации. Този факт 

красноречиво показва, че той работи много по успешно,  в екип. В 

документите  кандидатът е депозирал подписани декларации със съавторите, 

които не възразяват той да участва в обявения конкурс. 

Много добро впечатление прави обстоятелството, че повечето от 

публикациите са пряко свързани с  тематиката на обявения конкурс и са 

поместени в специализирани научни списания като „Спорт и наука” и 

Научни конгреси, 18 броя в сборници от научни конференции , които са 

подложени на рецензиране преди тяхното отпечатване. 

 Посочените цитирания на автора са 14 от български автори  

(дипломанти, доктори, доценти и професори) . 

Научните търсения на кандидата за заемане на академичната длъжност 

„професор” са много ясно очертани и могат да бъдат концентрирани в 

следните направления: 

1. История на физическата култура; 

2. Теоретични и приложни аспекти на двигателната активност в 

детската градина и училището; 

3. Теоретични и методически проблеми на гражданската 

безопасност и преодоляването на бедствия и аварии; 

4. Научна продукция, свързана с университетските изисквания за 

осигуряване на учебници и учебни помагала. 

Монографията на доц.д-р Росен Костадинов Алексиев „Исторически 

аспекти на физическата култура” притежава  необходимата теоретично-

приложна стойност.Тя разширява познанията на студентите за 

закономерностите на развитието в областта на физическото възпитание и 

спорта, като обществени явления. 

Представлява интерес и учебното пособие „Методически насоки за 

повишаване на двигателната активност на децата в детската градина”. 
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Структурирането му е базирано на общата теория и методика на физическото 

възпитание и спорта, но пречупено през призмата на обучението по 

двигателни дейности в детската градина, свързано с повишаване  на 

двигателната активност на децата. В съдърцанието му са включени примерни 

занимания ( ситуации) по двигателни дейности за 1ва, 2ра и 3та групи на 

детската градина. Ценното е, че има и разработени сценарии за детски 

спортни празници и тържества.  

Искам да се спра и на книгата „ За правилата на движението и детската 

безопасност”, тъй като проблемът, който развива  доц. д-р Р. Алексиев  за 

детското здравеопазване и безопасност не губи своята актуалност. Книгата 

му третира проблемите на  възпитанието и обучението на най-малките деца 

по проблемите на уличното движение.Чрез предложените игри, гатанки и 

сценарии децата по непринуден начин се запознават с правилата на уличното 

движение. 

Силна страна на кандидата в конкурса за „ професор”  са и неговите 

публикации, свързани с гражданската безопасност. В това отношение той 

има много силно подчертана гражданска позиция и е основен участник в 

организираните от община Шумен инициативи, за което ръководството на 

университета получава благодарствени писма. 

Доц.д-р Росен Костадинов Алексиев е рецензент на 6 книги, свързани с 

предучилищното образование и възпитание, социално педагогически аспекти 

и физическо образование и възпитание. В документите по конкурса той 

прилежно е посочил и редакторската си дейност на 3 книги. 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

В  научноизследователската дейност на доц. д-р Росен Костадинов 

Алексиев  се открояват следните основни научни приноси: 

 Кандидатът е изследвал и  разработил теоретичните основи на 

методиката и формите на двигателна дейност за повишаване на 
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двигателната активност на децата, което му позволява да направи 

методически препоръки в помощ на учителите в детските градини. 

  Разработил  и разширил е теоретичните основи на опасните 

ситуации и степента на безопасност. 

 Разработил е методика  за формиране на готовност за оцеляване в 

опасни ситуации. Обогатил е формите и средствата за справяне на 

децата с непредвидимите ситуации при движение по пътищата. 

5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА 

Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев осигурява обучението по 

дисциплините „Двигателни дейности в детската градина”, „ Теория и 

методика на обучението по физическо възпитание и кинезитерапия”, 

„Кинезитерапия”, на студенти от специалностите „Предучилищна и начална 

училищна педагогика”, „Олигофренопедагогика” и „Логопедия”. Води 

лекционните курсове по „История на физическата култура” и „Гимнастика” 

на студенти от специалност „ Педагогика на обучението по физическо 

възпитание”. Освен по всички по горе изброени учебни дисциплини той 

разработва и учебни програми по „Безопасно поведение и сигурност на 

децата в критични ситуации”. 

Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев е предпочитан лектор в курсове за 

следдипломна квалификация на учители  в детските градини по безопасност 

на движението и преодоляването на бедствия и аварии. Методико- 

практическите му умения,  го правят предпочитан преподавател от  

студентите не само в ПФ , но и в ДИКПО –Варна и колеж Добрич на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. 

 Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев е  научен ръководител на един 

успешно   защитил докторант и множество дипломанти от ОКС 

„бакалавър” и ОКС „магистър” ( 10 на брой за периода 2007-2013г. според 

приложение 7 от депозираните документи) Участва като експерт и 

ръководител на програми от национални научни изследвания. 
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На голям интерес сред студентите и учителите по предмета „Физическо 

възпитание и спорт” се радват ръководствата и учебните помагала, написани 

от доц. д-р Росен Костадинов Алексиев. Такива са : „Методически насоки за 

повишаване на двигателната активност на децата в детската градина”, „ 

Детски баскетбол”, „За правилата на движението и детската безопасност”, „ 

Гражданска безопасност” и др. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Доц. д-р Росен Костадинов Алексиев притежава много добра теоретико 

– приложна подготовка. Той е изследовател, научен работник и доказал се 

университетски преподавател. Познавам го като етичен и всеотдаен колега, с 

който работя в една катедра повече от 25 години, човек на който можеш да се 

довериш и на който можеш да разчиташ. Изключително дисциплиниран и 

отговорен в работата си. В неговите трудове се съдържат достатъчно и 

съществени научнотеоретически и научно-приложни приноси за спортната 

наука. Като имам предвид всичко това, както и тематичната насоченост на  

обявения конкурс (Методика на обучението по физическо възпитание и 

спорт) с убеденост давам своята положителна оценка  и призовавам 

членовете на научното жури да подкрепят доц. д-р Росен Костадинов 

Алексиев да заеме академичната длъжност “ПРОФЕСОР” по Методика на 

обучението по  физическо възпитание и спорт), област на висше образование 

1. Педагогика, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението 

по... 

 

Рецензент:  

проф.Н.Йорданова, д.п.н 


