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СТАНОВИЩЕ 

ОТ ДОЦ. Д-Р ПЕТЯ ДИМИТРОВА СЪБЕВА 

 

ЧЛЕН НА НАУЧНО ЖУРИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 

АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ПЕДАГОГИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ... (МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ГЕОГРАФИЯ) 

 

Основание за изготвяне на становището: Заповед на Ректора на 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“ за състав на 

Научното жури 

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева, 

преподавател в катедра „География и методика на обучението по 

география“ при Факултет по природни науки, Шуменски университет „Еп. 

Константин Преславски“ 

 

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА 

В конкурса за доцент, обявен от Шуменски университет „Еп. 

Константин Преславски“, в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... 

(Методика на обучението по география) гл. ас. д-р Росица Цанкова 

Владева е единствен кандидат. 

Конкурсът е обявен по предложение на катедра „География и 

методика на обучението по география“ при Факултет по природни науки 

на Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“. Публикуван е в 

ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г. 

Спазени са държавните изисквания според ЗРАСРБ, нормативните 

разпоредби на глава ІІІ, раздел ІІІ от ППЗРАСРБ и вътрешноуниверситет-

ските правила по процедурата на конкурса. 
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2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева е родена на 09.03.1964 г. През 

1982 г. завършва средно образование в гимназия „Н. Вапцаров“, гр. 

Разград. През 1987 г. се дипломира в Геолого-географския факултет на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като магистър по 

география с квалификация „географ, икономгеограф по стопанските 

отрасли и комплекси; втора специалност: история, учител по география“. 

В периода от 1987 до 1995 г. е учител по география в СОУ „Н. Й. 

Вапцаров“, гр. Шумен и СОУ „В. Друмев“, гр. Шумен.  

През 1995 г. е назначена за асистент по методика на обучението по 

география в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“. 

Последователно е повишавана в академичните длъжности старши асистент 

(1998 г.) и главен асистент (2001 г.). След успешна защита на докторска 

дисертация на тема „Обучение на тема „Население и селища“ в 

българското средно училище“ от 2014 г. до сега професионалното развитие 

на кандидата е свързано със заеманата длъжност главен асистент доктор. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

Списъкът на научните публикации на гл. ас. д-р Росица Владева, 

предложен за участието в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“, отговаря на традиционния модел за представяне на резултатите 

от научни изследвания за определен период.  

Включва 43 заглавия, систематизирани както следва: 1 монография, 4 

учебници и учебни пособия, 14 статии в научни списания и 24 доклади от 

научни конференции и публикации в сборници (в т.ч. 2 в чужбина). 

Единствен автор е на 17 от научните публикации, първи съавтор на 20 

и втори съавтор на 5 от научните трудове.  
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Публикационната активност за периода от 1996 г. до 2016 г. е 

впечатляваща: 1588 стр., от които 721 стр. са приносни за гл. ас. д-р Росица 

Владева. Научноизследователската дейност включва още 24 публикации, 

посочени за сведение. 

Извън количествените измерения, качествените характеристики на 

научната продукция са доказателство за професионалната компетентност 

на гл. ас. д-р Росица Владева в сферата на географското образование и 

основополагащ конструкт за целенасочена научноизследователска и 

преподавателска дейност.  

Съобразно тематичната насоченост, научните публикации могат да се 

диференцират (с известна степен на условност, поради значителния 

относителен дял на изследвания с интегрален характер) в няколко основни 

направления: 

 системата „Обучение по география“ в средното училище – (публика-

ция по описа на кандидата с № 1.1.); 

 професионално обучение по туризъм в средното българско училище – 

(№№ 2.1., 2.2., 2.4.); 

 състояние на географското образование в средното училище, 

частнодидактически проблеми и научнообосновани модели за 

вариативност на възможните решения – (№№ 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 

3.7., 3.8., 3.9., 3.13., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5, 4.6., 4.7., 4.9., 4.11., 4.12., 4.13., 

4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.23., 4.24.); 

 традиционни и електронно базирани дидактически ресурси (учебници) 

по география и икономика – (№№ 3.10., 3.11., 3.12., 3.14., 4.10., 4.22.); 

 методика на обучението по география във висшето училище – (№№ 

3.5., 4.1., 4.8.). 

Към първото тематично направление се отнася монографията 

„Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ “Еп. 

Константин Преславски”, Шумен, 2016. По същество тя е хабилитационен 
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труд на гл. ас. д-р Росица Владева. Представлява качествено и завършено 

комплексно изследване на значим и традиционно актуален проблем не 

само за дидактиката на географията, но и за педагогиката, за общата и 

възрастова психология – системността в училищното обучение.  

Въпреки конкретиката на акцентите върху съвременните параметри на 

обучението по география и икономика, теоретико-методологичните и 

емпирично-диагностичните резултати биха могли да се приложат по 

аналогия спрямо организацията на учебно-познавателния процес при други 

учебни предмети в съвременното училищно образование.  

Научната обоснованост на изследването предполага относителната 

автономност на трите основни структурни части (глави), всяка от които се 

отличава с вътрешна диференциация и завършеност. Факт, който 

подчертава ясно проследимата структурно-съдържателна цялост между 

основните компоненти. 

Теоретичната същност на обучението е интерпретирана многопласто-

во в триединството на цели, учебно съдържание и процес на обучение чрез 

дидактически, педагогически и психологически конструкти. Анализирани 

са основни характеристики на обучението по география и икономика в 

контекста на съвременните образователни приоритети.  

Дидактическата компетентност на автора е конкретизирана в общо-

методическите и частнометодическите аспекти на системата „обучение по 

география“, които са причинно-следствено обвързани във функционален, 

съдържателен и процесуален  ракурс. 

В безспорна научно-приложна ценност се отличават разработените 

модели за реализиране на обучение по география и икономика при темата 

„Население и селища“ (V–Х клас). Иновативният подход към формулиране 

на целите на обучението, онтодидактическата моделност на географското 

познание и конкретизирането на професионалната дейност на учителя е 

резултат на задълбочен анализ на най-качественото и устойчивото от 
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традиционното обучение в корелация спрямо новите нормативно зададени 

реалности и социалните очаквания към качеството на географската 

образованост.  

Монографията „Съвременни аспекти на системата „обучение по 

география“ допълва научноизследователският облик на автора като 

утвърден специалист в областта на дидактиката на географията и 

съответства на потребността от научно-приложни изследвания във все по-

диверсификативната и динамична образователна среда чрез концептуал-

ността и доказателствеността, научността на изложението, методологична 

системност и приложимостта на резултатите. 

Третото тематично направление опонира най-устойчиво на изследова-

телските интереси на гл. ас. д-р Росица Владева, поради което включва 

най-многобройни публикации (28) и представя хронологично най-продъл-

жително реализирани изследвания (от 1996 г. до сега).  

Конкретиката на публикациите насочва към задълбоченост и устойчив 

изследователски интерес в ясно фиксирани съдържателни аспекти спрямо:  

 традиционни, нетрадиционни и иновативни методи на реализиране 

на познавателния процес в образователната география;  

 форми на реализиране на дуалистичния процес „преподаване – 

учене“ и обучение в извънкласни условия;  

 потенциала на географията като учебен предмет за формиране на 

качествено екологично образование; 

 учебното съдържание, свързано с географията на населението и 

селищата. 

Комплексният анализ на ключови за дидактиката на географията 

проблеми като:  

 структурно-съдържателна и компонентна оценка на географското 

съдържание по учебни курсове и на системата на географското 

образование като цяло 
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 (не)използваните възможности за надграждане върху пропедев-

тичното за географията познание от начален етап  

позволяват формулирането на екстраполативни изводи относно 

дидактическата конфигурация на мотивацията, ценностите и компетент-

ностите на обучаемите в/чрез процеса на обучение по география и 

икономика на ниво училищно образование.  

Научните публикации в останалите тематични направления допълват 

професионалната визия на гл. ас. д-р Росица Владева и доказват качествата 

й на утвърден специалист в областта на методиката на обучението по 

география чрез апробирането както на теоретични, така и на приложни 

модели на обучение с определени ракурси към образователната география 

в училищна и университетска среда.  

Отбелязани са 7 цитирания на 3 труда на гл. ас. д-р Росица Владева. 

Научната й дейност се допълва от участие в национални и 

университетски проекти; научни форуми в страната и чужбина; 

редакционни колегии; национални комисии, свързани с провеждането на 

географско състезание и оценка на изпитните работи от Държавен 

зрелостен изпит по география и икономика.  

Член е на Методическият съвет и на Издателският съвет на Шуменски 

университет „Еп. Константин Преславски“ от 2008 г. до сега. 

 

4. НАУЧНИ ПРИНОСИ 

Представената научна продукция на гл. ас. д-р Росица Владева чрез 

своите обем и качество свидетелства за последователност и системност в 

професионалното й развитие. Разкрива специфично очертаният научно-

изследователски профил на кандидата, представяйки го като задълбочен 

учен и изследовател. 
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В съответствие с конструктивният анализ на предложените за 

рецензиране научни публикации, приносните достижения диференцираме 

в две основни направления, а именно: 

Приноси в теоретичен аспект  

 Проучване, анализиране и оценяване на националните и световните 

изследвания в областта на дидактиката на географията от гледна 

точка на съвременните изисквания за функционална ефективност на 

дидактическите ресурси и разрабоване на модел за компонентна 

характеристика на електронния учебник по география и икономика.  

 Научно аргументиране на система за оценяване на учебниците по 

география и икономика чрез рейтинг-класация на класическия 

формат на учебник, параметриране на изискванията към 

структурата на електронно базираните варианти на учебник и 

белезите за качествена ситуативност спрямо приложението им като 

задължителен компонент от професионалната компетентност на 

учителите.  

 Систематизиране на потенциалните възможностите на географията 

като наука и учебна дисциплина спрямо формирането на ценности, 

нагласи и модели на ангажирано и адекватно поведение на 

обучаемите във все по-динамично модифициращата се социална 

реалност чрез преструктуриране и валидизиране на логическата 

структура на учебното съдържание. 

 

Приноси в практико-приложен аспект  

 Разработеният инструментариум с критерии и показатели за 

изследване на целите, учебното съдържание и процеса на обучение.  

 Разработените модели за реализиране на обучение по география и 

икономика при темата „Население и селища“ (V–Х клас).  
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 Предложената класификация на дейностите за обучение по 

география в извънкласна среда и системата от показатели за 

сравнителна характеристика на видовете географски състезания.  

 Разработената система от учебно-познавателни дейности за работа 

по проекти в курса на обучение по география и икономика в 

прогимназиален и гимназиален етап. 

 

5. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Преподавателската дейност на гл. ас. д-р Росица Владева е свързана с 

провеждането на лекционните курсове по избираеми и задължителни 

дисциплини в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и 

„магистър“: Презентациите в обучението по география, Интерактивни 

методи в обучението по география, Теоретични основи на интерактив-

ното образование, Презентиране на научните изследвания и семинарни 

упражнения при академичните курсове: Методика на обучението по 

геогра-фия, Хоспитиране по география, Текуща педагогическа практика 

по география, Преддипломна педагогическа практика по география, 

Актуал-ни аспекти на географското образование, Тренинг-техники по 

обществе-на география, Интерактивен практикум по география. 

Разработени са авторски учебни програми по изброените дисциплини. 

Отразено е едно ръководство на успешно защитил дипломант и 

курсово ръководство на студенти от специалност „Педагогика на 

обучението по география и биология“ (ОКС бакалавър) и на студенти от 

специалност „География и интерактивно образование“ (ОКС магистър). 

Д-р Владева е участвала в 12 обучителни семинара, организирани от 

Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование 

към МОН, София и от ДИКПО, Варна. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Росица Цанкова 

Владева убедително разкриват нейната компетентност и ерудираност като 

университетски преподавател със значими теоретични и научно-приложни 

приноси.  

Представените документи отговарят на критериите за заемане на 

академичната длъжност „доцент“. 

Изложените аргументи ми дават основание убедено да дам своя 

положителен вот и да предложа на уважаемото Научното жури да избере и 

да гласува положително за присъждането на академичната длъжност 

“ДОЦЕНТ” на гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по география). 

 

гр. Велико Търново                                                         

06. 05. 2016 г.                                               доц. д-р Петя Димитрова Събева 

                            


