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СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Тодорка Пенева Кръстева 

пенсиониран  преподавател от ШУ”Еп. К. Преславски”и ДИКПО,  член на Научното жури 

(назначено със заповед на Ректора №РД -16-049/06.04.2016 г.) за провеждане на конкурс за 

заемане на академичната длъжност”доцент” в ШУ „Еп. Константин Преславски”в област на 

висшето образование „Педагогически науки”, Професионално направление 1.3. Педагогика 

на обучението по география. Методика на обучението по  география. Конкурсът е обявен в 

Държавен вестник, бр. 2 от 08.01.2016 г с кандидат гл. ас. д-р Росица Цанкова Владева 

Данни за конкурса. Конкурсът е предназначен за нуждите на катедра „География и 

методика на обучението по география” към Факултета по природни науки на Шуменския 

университет „Еп. К. Преславски”. Представени са всички необходими документи за 

процедурата по конкурса съобразно Правилника. 

Данни за кандидата. Росица Цанкова Владева е главен асистент в катедра 

„География и методика на обучението по география” към Факултет по природни науки на 

Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, където работи от от 01.09.1995 г. Работила е 

като учител по география в СОУ „Н. Вапцаров” и СОУ „В. Друмев” гр. Шумен през периода 

10.07.1987 г - 31.08. 1995 г. Защитава докторска дисертация по проблемите на обучението по 

География и  икономика и придобива докторска степен през февруари 2014 г. Владее 3 

чужди езика, притежава компютърни умения и компетенции. 

Описание на научните трудове. Кандидатът участва в конкурса с публикации, 

систематизирани както следва: Монографии 1 бр.; Учебници и учебни пособия 4 бр.; Статии 

в научни списания – 14 бр. и доклади от научни конференции с международно участие, 

публикувани в сборници– 24 бр. общо 38 бр. От научните трудове, с които кандидатът 

участва в конкурса самостоятелни са една монография, статии – 6 бр. и доклади  9 бр. 

Останалите са в съавторство. 

Кандидатът участва в разработването на 12 бр. научно-изследователски проекти с 

периоди на реализация 2009 – 2016 г. систематизирани по проблемите на: а) природа и 

рискови процеси, демография и социално-икономическите проблеми на Шуменския регион; 

б) проблеми на обучението по география – модели, оценяване, интерактивни методи, 

практики. 
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Проблематиката на проектите е актуална и резултатите от научно-приложните 

изследвания ще обогатят научно-географската и методическата литература, където подобни 

разработки са дефицит. 

Монографии. Кандидатът участва в конкурса с една монография на тема: Съвеменни 

аспекти на системата „Обучение по география”, Шумен УИ „Еп. К. Преславски”, 2016., 182 

с. Разработката е актуална и приложима със следното: 

- Разработена цялостна система на обучение за изучаване на темата „Население и 

селища” V-X клас;  

- Разработен инструментариум с критерии и показатели, чрез които изследва целите, 

учебното съдържание и процеса обучение по темата; 

- Разработен и представен в графичен вид модел за прилагане на интерактивните 

методи в обучението V – Х клас по темата както и  прилагането им в макроструктурата на 

различни типове уроци;  

  - Изследва възможностите за усвояване на ценности  в обучението по темата; предлага 

логика на познавателния процес при формирането им, както и варианти на обучение.     

    Другите публикации, предложени за участие в конкурса са статии и доклади от 

конференции, насочени към проблемите на географското образование в СОУ и Висшето 

училище. Отразяват изследвания по различни теми и проблеми, като при представянето на 

всички се съблюдава инвариантен модел, в който се открояват методологическите 

характеристики обект, предмет на изследването, приложени са подходящи изследователски 

методи със съответен инструментариум, отчитат се резултати, съобразно предварително 

подбрани критерии, правят се изводи и препоръки за решаване на проблемите. 

Публикациите, с които кандидатът участва в конкурса са систематизирани, както следва: 

   Концепции, общи проблеми и цели на обучението по география и икономика. (8 бр., от 

които 4 в съавторство ). Изследват се възможностите за адаптиране на концепциите за 

устойчиво развитие и за правата на детето в обучението. И в двата случая целта е да се 

формира култура при взаимодействието с природата и обществото. Предлагат се подходящи 

за това теми от учебното съдържание и опит по прилагане на интерактивни методи. 

 Извежда като проблеми на съвременното географско образование-методическата 

компетентност на учителите, учебното съдържание, учебниците по география, 

приемствеността между етапите, като предлага идеи за преодоляването им. Изследва 

проблема за ценностите като една от актуалните цели на съвременното образование.  
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Приложни аспекти:  разработен личностен модел на най-важните човешки права и 

технология за формиране на културата на правата на детето;  

 Методи и форми на обучение. От представените 9 бр. публикации за методите (8 в 

съавторство), 7 разкриват възможностите за приложение на интерактивните методи. Сред 

публикациите за интерактивните методи, 4 засягат проектния метод. Извежда се 

съдържанието на понятието, трудностите при реализиране на проектна дейност, резултати 

измерени в развитието на личността. Прави опит за класифиция на компетентностите, които 

се формират в условията на проектна дейност. Работата по проекти се конкретизира при 

изучаване на темата „население” и в извънучилищна среда. По-малък е броят на 

публикациите относно формите на организация на обучението (3 бр.), които засягат 

организиране педагогическата практика на студентите, тренинги и състезанието като 

възможност за повишаване мотивацията за учене.    

 Приложни аспекти: Модели за последователност на познавателната дейност при 

решаване на задачи в интерактивна среда; класификация на дейностите на обучение по 

география в извънкласна среда и специфични форми на обучението. 

 Ресурси. Изследването относно източниците на научно и методическо осигуряване са 

представени в 8 публикации (5 в съавторство). Извършено е изследване на новите учебници 

в системата V-VІІІ кл., при въвеждането им през периода 2008 -2011 г. съобразно подбрана 

система от критерии и показатели. Правят се изводи за съответствие с теорията на 

съвременния учебник и нормативната база. Две от публикациите засягат проблемите на 

електронните учебници, различията от традиционните, предимства и недостатъци на 

вариантите учебници, препоръки за усъвършенстването им. Проблемът за електронните 

учебници намира развитие и обобщаване на резултатите в монографията „Съвременни 

аспекти на системата „обучението по география“, 2016. 

 Приложни аспекти: Идеи за преодоляване недостатъците на учебниците в т.ч. на 

електронните учебници  и за  планиране на варианти на обучение с електронни учебници.        

  Научни приноси - Разработва модел на най-важните човешки права и технология за 

формиране на културата на правата на детето; 

- Разработва цялостна система на обучение за изучаване на темата „Население и селища” 

V-X клас; 

- Предлага логика на познавателния процес при формиране на ценности и варианти на 

обучение за формиране им; 
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- Изследва възможностите за формиране на качеството „предприемчивост” и предлага 

методи и форми на обучение за развитието му; 

-  Предлага модели на интерактивно обучение в класна и извънкласна среда; 

- Предлага тематика на проекти, съобразно възрастовите особености и модели на 

взаимодействие в условията на проектната дейност;      

- Провежда системно изследване при въвеждане на нови учебници V-VІІІ кл., въз основа 

на което предлага идеи за усъвършенстването им.  

Преподавателска работа на кандидата във  ШУ „Еп. К. Преславски” е съобразена със 

заеманата длъжност. Състои се от лекции и упражнения по задължителни и избираеми 

учебни дисциплини в бакалавърската и магистърска степени. Разработените учебни 

програми говорят за голямо разнообразие в тематиката им: научно-географска, приложно-

географска и методическа. 

Учебниците „География на туризма” и  „Технология на екскурзоводското обслужване” 

имат качества на съвременни учебници за самоподготовка на студентите и за самооценяване. 

Кандидатът продължава образованието си с участие в обучителни програми, насочени към 

информационни технологии, интерактивни средства, чуждоезиково обучение и др. Избиран е 

за оценител в центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование –МОН 

и е предпочитан обучител в текущата квалификация на учители в региона на ДИКПО Варна, 

което доказва високи нива на компетентност в областта на професионалното направление, в 

което работи. 

Заключение Въз основа на впечатленията ми от общото професионално развитие на 

кандидата, съдържанието на публикациите, постигнатите научни и приложни резултати, 

моята оценка за заемане на обявената по конкурса длъжност „доцент” е положителна. 

Предлагам и на уважаемото жури да гласуваме положително гл. ас. д-р Росица Цанкова 

Владева да заеме академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 

„Педагогически науки”, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

география. Методика на обучението по  география.  

                                                                                                     
30.04.2016 г.  

Гр. Варна 


