
До Специализираното научно жури 
на Катедра “ТМФВ и спорт” 
при Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски”

СТАНОВИЩЕ

ОТ проф. Стефан Георгиев Стойков, д н  

преподавател в НСА „В. Левски”,

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на 
академичната длъжност “професор“ от област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по 
физическо възпитание) на доцент д-р Росен Костадинов Алексиев

В обявения конкурс за “професор” за нуждите на Катедра “ТМФВ 
и спорт” при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 
обнародван в ДВ, бр. 36/25.04.2014 г, участва доцент Росен 
Костадинов Алексиев, доктор.

Доцент Росен Костадинов Алексиев, доктор е роден на 
10.09.1952 г в гр. Шумен.

Завършва средното си образование през 1970 г (СПУ „В- 
Карагьозов”, Ямбол), висшето -  през 1977 г (ВИФ „Г  Димитров”), със 
специалност „Треньор по гимнастика”.

През 2005 г защитава докторски труд на тема „Специализирана 
подготовка на деца от предучилищна възраст и начална училищна 
възраст за действия в бедствени ситуации” в НСА „В. Левски”.

В периода 1977-1982 г работи като треньор по гимнастика в ДФС 
„П. Волов”, гр. Шумен.

От 1982 до 1986 г е методист към ДФС „П- Волов”.
От 1986 до 1993 г е асистент във Висшия педагогически институт 

в гр. Шумен. В периода 1993 -  1996 г е старши асистент, Ръководител 
катедра „ТМФВ и спорт” в ШУ „Еп. К. Преславски”; 1997-2006 г -  главен 
асистент. От 2006 г е доцент към същата катедра, заместник декан по 
НИХТД.



Член е на Национално сдружение „Спорт, стрес, адаптация” към НСА 
„В. Левски”.

Има участие в четири проекта, на два от които е ръководител.
Ползва руски език -  говоримо и писмено.
Към момента академичната дейност на доц. Росен Алексиев се 

изразява основно в следните насоки:
- лекционни курсове по дисциплините „История на физическата 

култура”, „Защита при бедстнвия и първа долекарска помощ”, 
„Знания, компетенции и умения за действия при бедствия и аварии”, 
,Двигателна дейност в детската градина”, „Гимнастика”;

- разработване на учебни програми за квалификационни курсове 
с учители по „Безопасно движение и сигурност на децата в критични 
ситуации”, „Методика на обучение по безопасност на движението 
по пътищата”]

- участие като академичен наставник и функционален експерт.
Обект на неговите научно-изследователски интереси са

подготовката на децата от предучилищна и начална училищна възраст 
за действия при бедствени ситуации, психофизическата подготовка на 
учителя за оцеляване в бедствени ситуации, както и двигателната 
подготовка на децата от предучилищна възраст.

Научно-публицистичната му дейност се изразява в две 
монографии, 15 учебници и учебни помагала и 58 статии и доклади в 
научни списания.

Кандидатът за професор Росен Алексиев участва в конкурса с 36 
публикации, от които:

- учебни пособия - 5 броя („Методически насоки за повишаване 
на двигателната активност на децата в детската градина”, 
,Детски баскетбол” (в съавт.), „За правилата на движението 
и детската безопасност” (в съавт.), „За да е незабравимо 
детството” (в съавт.) и „Гоажданска безопасност”;

- монографии -  1 брой {„Исторически аспекти на физическата 
култура”’);

- публикации - 30 броя.
Публикациите, могат да бъдат класифицирани както следва:
- статии -  2 броя (една в националното списания „Спорт и наука” 

и една в сп. „Физичка култура”, Скопие;
- статии в български годишници -  4 броя;
- статии в научни сборници -  6 броя;
- доклади -  18 броя, 10 от които в международни научни 

конференции.



Научната продукция е разработена както следва:
'  самостоятелно - 26 броя;
- в съавторство ~ 10 броя.

Последното е подкрепено с писменото съгласие на съавторите 
за участието на Алексиев в конкурса с тези публикации.

Представини са данни за 14 цитирания, за които се доверяваме 
на информацията на кандидата.

Също така данни за: едно успешно ръководство на докторант, 10 
ръководства на дипломанти, 6 рецензии и 3 редакции на книги.

Научната продукция на доц. Росен Алексиев има сериозна 
научна и приложна стойност в следните направления:

- психофизическото развитие на децата от педучилищна и 
училищна възраст;

- детската безопасност, оцеляването в бедствени ситуации на 
децата, адаптирането към околната среда на децата;

- университетско и училищно физическо възпитание и спорт;
- историография.
Сред издателската дейност на доц. Росен Алексиев се открояват:
- „Методически насоки за повишаване на двигателната 

активност на децата в детската градина” -  много полезно 
наставление както за студенти, така и за всеки, посветил се на 
изграждането и формирането на подрастващия организъм на децата 
от предучилищна възраст";

~„3а правилата на движението и детската безопасност” (в 
съавторство) -  актуален труд с непреходна значимост;

- „Исторически аспекти на физическата култура” ~ едно 
систематизиране и допълнение на знанията за физическата култура 
като цяло.

Като критична бележка посочвам недостатъчните научни изяви в 
реномирани научни списания у нас и в чужбина (само 2 на брой).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доцент Росен Костадинов Алексиее, донтор е утвърден 
преподаеател и изследовател, със собствен облик, в Катедра 
‘̂ТМФВ и спорт” при Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски'’ Целият му педагогически път е 
белязан със съдържателна и отгоеорна изследователска, 
консултантска, педагогическа и ръководна дейност в



предучилищното, училищното и университетско физическо 
възпитание и спорт.

Моите лични впечатления, както и информацията за 
неговата цялостна дейност, ми дават основание да го 
определя като личност с широк академичен потенциал, 
полезна за българския (в т. ч. академичния) спорт, със свой 
определен вклад в неговото развитие -  на университетско и на 
национално ниво.

Всичко изложено по-горе ми дава основание да предложа 
доцент Росен Костадинов Алексиев, доктор да бъде удостоен 
с академичната длъжност "професор“ от област на висше 
образование 7. Педагогически науки, професионално 
направление !.3. Педагогика на обучението по...(Методика на 
обучението по физическо възпитание).


