
  

РЕЦЕНЗИЯ 

от проф. д-р СТЕЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА 

 Председател на Научното жури в конкурс за заемане на 

академичната длъжност 

„ДОЦЕНТ” 

област на висше образование 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

професионално направление: 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...(МЕТОДИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ), обявен в Държавен вестник, бр. 2/08.01.2016 г. за нуждите на 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

Кандидат: гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

Конкурсът за “доцент” по Методика на обучението по география е обявен по 

предложение на катедра “География и методика на обучението по география“ при Факултет 

по природни науки на ШУ „Епископ Константин Преславски” след последователни 

положителни решения на Факултетския съвет на ФПН и Академическия съвет на 

Университета.  

Същият е обнародван в Държавен вестник, бр. 2/08.01.2016 г.  

Документи за конкурса е подал един кандидат – гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева. 

През 2014 г. защитава докторска дисертация, което ми дава основание да приема, че по 

смисъла на чл. 24 (1) от ЗРАСРБ  и чл. 53 (1) от Правилника за приложение на ЗРАСРБ тя 

има право да участва в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Приложените документи потвърждават, че са спазени изискванията на ЗРАСРБ, 

Правилника за неговото приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности в ШУ. 

В съответствие със законовите държавни изисквания и вътрешноуниверситетските 

правила и нормативни документи отбелязвам правното основание за реализиране на 

процедурата. 

Заповедта на Ректора на ШУ за формиране на научно жури  предопределя участието 

ми в настоящия конкурс в качеството на член на същото – Заповед РД-16-049/ 06.04.2016 г. 

Първото заседание на Научното жури се проведе на 15.04. 2016 г., а датата за 

провеждане на второто заседание е 10.06.2016 г. До тук не ми е известно да има пропуски и 

нарушения по процедурата. 

 

2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТКАТА 



Росица Владева е родена през 1964 г. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски“, 

Геолого-географски факултет през 1987 г., специалност “География” с квалификация: 

Географ, икономгеограф по стопанските отрасли и комплекси, втора специалност История, 

Учител по география. През 2009 г. става магистър по Туризъм. Била е учителка в СОУ “Н. 

Вапцаров” и в СОУ “В. Друмев” в гр. Шумен. 

През 2014 г. защитава докторат на тема: „Обучение на тема „Население и селища“ в 

българското средно училище“, с което й е присъдена образователната и научна степен 

„доктор“. 

От 1995 г. е асистент по Методика на обучението по география, от1998 г. – старши 

асистент, а от 2001г. е гл. асистент в катедра “География”  при ФПН на ШУ „Еп. Константин 

Преславски“.  

Владее отлично руски език и добре английски език. Притежава добри компютърни 

умения за работа с приложни програми. 

Била е член на редакционните колегии на сп. „Обучението по география“ и сп. 

„География 21“. 

 

3. УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Считам, че тя играе изключителна роля при оценката на кандидатката за „доцент“, тъй 

като конкурсната длъжност изисква професионално и активно участие в образователния 

процес. 

Представената справка, фиксираща преподавателската ангажираност на гл. ас. д-р 

Росица Владева доказва съпричастността й в преподавателския живот на ШУ. 

Притежава много добра теоретико-приложна подготовка. Тя се е доказала  като 

университетски преподавател  и успява да реализира, при това на високо равнище, своята 

теоретична, преподавателска и практическо-приложна дейност. 

Преподаваните дисциплини дисциплини са: за ОКС „Бакалавър“ - Методика на 

обучението по география, Хоспитиране по география, Текуща педагогическа практика по 

география, Преддипломна педагогическа практика по география, Интерактивни методи в 

обучението по география, Презентациите в обучението по география. За ОКС „Магистър“ - 

Теоретични основи на интерактивното образование; Презентиране на научните изследвания; 

Актуални аспекти на географското образование; Тренинг-техники по обществена география; 

Интерактивен практикум по география. 

Съществен е фактът, че тези дисциплини се водят от доказал се специалист в тази 

област със знания и компетентности, използващ  модерни методи и подходи на преподаване, 

в които съществено място заемат и съвременните информационно-компютърни технологии. 



Аудиторната заетост на Росица Владева е в широк диапазон  и наддхвърля изискуемия 

норматив  (2011/2012 – 474 часа; 2012/2013 - 528 часа; 2013/2014 - 485 часа, 2014/2015 - 400 

часа, 2015/2016 – 502 часа). 

Гл.ас.д-р Владева се откроява като инициативна и последователна, стриктна  и 

креативна. Държи на коректността в общуването. Лесно се адаптира. Методично усвоява и 

прилага нови знания от научната област, в която работи.  

Отразената извънаудиторната дейност се изразява в участия в катедрени и 

факултетски инициативи, ръководство на дипломанти, експертна дейност и пр. 

Разработени са учебни програми и е отразено участие в разработването им по 

следните дисциплини: Хоспитиране по география, Текуща педагогическа практика по 

география, Преддипломна педагогическа практика по география, Презентиране на научните 

изследвания, Тренинг-техники по приложна география, Приложни аспекти на географските 

изследвания, Методически практикум по приложна география, Методика за разработване и 

управление на проекти. 

Специално внимание отделям на разработeните лекционни курсове по дисциплините: 

Методи на изследване в социалната география, Туристическа политика и туристическо 

райониране на България, Глобални и регионални проблеми на съвременността, 

Геодемографски политики и стратегии на България. 

 

4. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ  НА КАНДИДАТКАТА 

Росица Владева покрива изискванията за заемането на академичната длъжност 

„доцент“ съгласно ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Критериите на ШУ по количество, качество и 

цитируемост на научната продукция, с ясен профил на научноизследователската работа. 

В конкурса за „доцент“ гл. ас. д-р Росица Владева представя пълен списък на всички 

публикации и научни разработки, както и такъв, отнасящ се за периода след придобиване на 

степента „доктор“. Считаме този подход за правилен, тъй като дава по-пълна представа за 

научно-изследователския път и потенциал на кандидата. 

Предложените за рецензиране в настоящия конкурс публикации са 43 броя и 

включват монография – 1 брой,  учебници и учебни пособия – 4 броя, статии в научни 

списания –14 броя (в т.ч. 2 на чужд език), доклади от научни конференции и статии в 

сборници – 24 броя (в т.ч. 3 на чужд език, от които 2 публикувани в чужбина). 

Публикациите, на които гл. ас. д-р Р. Владева е единствен автор са около 40 % от 

всички публикации. Тези в съавторство са 26 броя, като на 20 от тях е първи съавтор, което 

представлява около 45 % от публикациите. Общият обем на публикациите е около 1500 

страници. 



Научните трудове отговарят на  изискванията на нормативните актове и представят 

аспекти на основните теоретични виждания на авторката.  Чрез тях се популяризират  

предложените практико-приложни решения. 

Цялата професионална  биография на Росица Владева е в сферата на образованието и 

по-конкретно в обучението по география и кономика. 

Позитивна оценка заслужава монографията „Съвременни аспекти на системата 

„обучение по география”, в която са представени проблеми, решаването на които следва да 

бъдат в синхрон с новите изисквания на обществото и тенденциите в развитието на 

съвременната педагогическа и географска наука. Този труд по същество е хабилитационен и 

е академичен „портрет“ на кандидата. Възприемам го като водещ сегмент в творческата  й 

биография. 

Разпознаваема е идеята на авторката да се  докаже системния характер на обучението 

по география, да се анализира методическото наследство по география и то да се надгради с 

отделни съвременни постановки.  

Открояват се: някои нови идеи и нови научни резултати; заключенията са адекватно 

подкрепени от наличните данни; яснота и четивност на изложението. Броят и качеството 

на илюстрациите и таблиците подкрепят съдържанието. Не е допуснато регионално или 

някакво друго ограничено представяне на литературните източници. 

Структурата на разработката и ясно очертаната концепция са позволили изследването 

да се разгърне логически последователно.  

Първата глава: Същност на обучението. Психолого-педагогическа интерпретация, - е 

с теоретичен характер и изяснява същността на обучението и неговите основни 

характеристики – цел, учебно съдържание и учебен процес  от психолого-педагогическа 

гледна точка. В ретроспективен план е осъществен анализ на ключовите за методиката 

понятия, като цели, умения, компетенции, ценностните ориентации и отношения, различни 

елементи на мотивационната сфера и необходимите знания, умения и компетенции за 

постигането им. 

Втората глава представлява методическа интерпретация на основните идеи, свързани 

със системата „обучение по география“. В нея е налице стремеж за доказване на 

методическото научно наследство, като основен инструментариум за кариерното обучение 

на студентите и квалификационната дейност на учителите по география в тяхната 

педагогическа практика. 

В трета глава: Вариации за реализиране на обучението по география и икономика, - са 

представени алтернативи и варианти за реализиране на обучение по география и икономика. 

Те могат да бъдат адаптирани и трансформирани в своеобразна обучителна среда.  



Процесът на обучение по география е акцентиран и от системата от ценности. 

Откроени са предимствата и недостатъците на традиционните и електронните учебници. 

Опори на общометодическите аспекти на проблема за население и селища са 

потърсени в методическата литература по география  чрез прилагане на системен  и други 

подходи. Анализирани са и основни  частнометодически аспекти на проблема за население и 

селища в методическата литература по география. Създадени са теоретични конструкти, 

тясно обвързани с възможностите за реално приложение в практиката. 

Прецизно, но не натрапчиво, на основата на задълбочен теоретичен анализ на 

психолого-педагогическите и частно-дидактическите парадигми Росица Владева представя 

целеполагащи измерения на модела на обучение  чрез характеризиране на състоянието и 

проблемите на процеса на обучение за население и селища в СОУ. 

Моделът представлява обобщение на теоретико-практическия опит на автора по 

обосноваването, конструирането и внедряването на системата на обучение по темата. В 

съответствие са разграничени съдържателно-структурни особености на модела и е изведена 

системата на елементите на учебното съдържание в модела и са описани неговите 

компоненти в съдържателен план.  

Изведената концептуална рамка и теоретичен модел са аргументирани по елементи и 

са фиксирани връзките и взаимоотношенията между тях.  

Дидактическото ситуиране при прилагане на модела е подпомогнато с графична 

организация на матерала. 

Представени са дизайна, научния апарат, етапите на изследването и проведените 

дидактически експерименти, анализа на резултатите от педагогическите експерименти. 

Емпиричният материал е систематизиран и анализиран, като направените изводи са логично 

обосновани. Избраните за целта на изследването задачи са така подбрани, че фокусират 

вниманието върху онези аспекти на образователната парадигма, които се определят като 

актуални - повишаване на познавателната активност на учениците; формиране на ключови 

компетенции, като акцентъг е поставен върху формирането на аксеологическата 

компетенция на учениците; използването на интерактивните методи (една голяма част от 

задачите кореспондират с изграждането на активни личности ) и др. 

Прилагането на  между- и интердисциплинарност при разработване теоретичните 

основи на учебния географски дискурс и на обучението по География на населението, 

позволява да се излезе от традиционните рамки на консервативния модел на  географското 

образование, да се развиват вътрешнопредметните връзки и да се прилагат съвременни 

методи и подходи в обучението по география и икономика. 



Изпъква способността на Росица Владева да обработва целенасочено голям масив от 

професионална литература, да анализира задълбочено теоретични идеи и да подхожда 

интердисциплинарно към проблема. 

Уместно е цитирането на литературните източници (литературата съдържа 

равнопоставени по значимост и с видимост литературни източници, чрез които се показва 

състоянието на обсъждания проблем и хоризонта за неговото изследване). 

Представената монография е актуален компетентно осъществен научен труд по 

проблемите на географското образование. 

 С основна тежест са представените  публикации, доказващи значимостта на 

методико-географската проблематика, в които се цели разкриването на състоянието и 

проблемите пред географското образование в средното училище - 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.7., 

3.13., 4.2., 4.3., 4.6, 4.9., 4.11., 4.12., 4.13, 4.16., 4.17., 4.18., 4.23., 4.24.  Разработените въпроси 

са свързани с методите и формите в обучението по география; писмените работи по 

география; средствата на обучение; образователното равнище; географско образование за 

устойчиво развитие; елементите на учебното съдържание по география; въвеждащия клас на 

географското образование в СОУ; контрола в прогимназиален етап; дейностите в 

извънкласна среда; проблемите и предизвикателствата пред географското образование. 

С приносно значение са: системата от варианти на дейности за развитие на 

способността „предприемчивост“ в обучението по география и икономика; разработената 

педагогическа технология за работа с учебната тетрадка по география в гимназиален етап; 

моделът за прилагане на концепцията за устойчиво развитие в системата на географското  

образование в средното училище;  предложената класификация на дейностите за обучение по 

география в извънкласна среда и системата от показатели за сравнителна характеристика на 

видовете географски състезания. 

От значение за Методиката на обучението по география са някои постановки 

проблемно обвързани и застъпени в следните тематики: Проектите в обучението по 

география – 3.8., 3.9., 4.19.; Интерактивност в географското образование – 3.6., 4.14., 4.15.; 

Традиционните и електронни учебници по география и икономика: – 3.10.; Методика на 

обучението по география във висшето училище – 3.5., 4.1., 4.8. 

С приносен характер е: апробираната система за оценяване на учебниците по 

география и икономика; изработената рейтинг-класация на традиционните учебници по 

география и икономика V – Х клас; систематизираните изисквания към структурата на 

електронните учебници по география; разработването на варианти на обучение по география 

за формиране на ценности; разработената система от дейности за реализиране на проектна 

дейност и работа по проекти в курса на обучениепо география V – Х клас. 



 Росица Владева притежава задълбочени теоретични знания по проблема за 

професионалното обучение по туризъм – 2.1., 2.2., 4.21. и способности за теоретично  

обосноваване и интерпретиране на емпиричния материал. 

В предложените за рецензиране публикации се използват адекватни методи за научно 

изследване, като сравнителен анализ, контент-анализ, синтез, статистически методи, 

социометрични методи, обсервационни методи, моделиране, анкетиране, тестиране и др. 

Резултатите са илюстрирани с графични и статистически  изображения.  

Видимо са покрити и показателите свързани с научноизследователската дейност, 

относно участие в научноизследователски проекти – над 10 проекта; участия с доклади на 

международни и национални научни форуми – над 20 участия. 

Внимание обръщам и на членството й в професионална организация в съответната 

научна област - Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, където Р. 

Владева е регионален кординатор за област Шумен. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като отчитам спазването на всички изисквания по процедурата, преподавателската 

ангажираност и компетентност на кандидата, научно-изследователските възможности и въз 

основа на лични впечатления предлагам на членовете на Научното жури да гласуват 

положително („ЗА“) присъждане на академичното звание „ДОЦЕНТ“ на Росица 

Цанкова Владева в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... (МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ГЕОГРАФИЯ). 

 

                                                                               

4. 05. 2016                   

Шумен                                                                             /проф. д-р С. Дерменджиева/ 

 


