РЕЦЕНЗИЯ
по конкурс за заемане на академичната длъжност “ДОЦЕНТ”,
Научна област: 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт) в Педагогическия факултет на Шуменския университет
“Епископ Константин Преславски”.

Рецензент: проф. Людмил Петров, доктор
І. Конкурсът
Конкурсът е за един доцент за нуждите на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен - катедра “Теория и методика на
физическото възпитание и спорта” в Педагогическия факултет, който е обявен в
Държавен вестник, бр. 64 от 16.08.2016 г.
В конкурса участва един единствен кандидат Теодора Николаева Симеонова
с образователна и научна степен “доктор” (диплома, издадена от ШУ „Епископ
Константин Преславски“, с № Д 010 на 03.09.2012 г.), старши преподавател на
основен трудов договор в Педагогическия факултет на Шуменския университет,
кат. Теория и методика на физическото възпитание и спорта.
Процедурата по конкурса е спазена и не са установени нарушения.
ІІ. Биографични данни
 Кандидатът е роден на 10.06.1965 г. в гр. Шумен;
 Средно образование Завършва през 1983 г. в Математическата гимназия в
гр. Шумен;
 През 1987 се дипломира като магистър във ВПИ, гр. Шумен, Химия,
Физикаи придобива квалификацията „Учител по химия и физика“;
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 1994 - НСА „Васил Левски”, център Следдпломна квалификация, София
Нова професионална подготовка „Физическото възпитание“;
 2007 - Висше образование,

магистър: ШУ „Епископ Константин

Преславски”– специалност „Спортна педагогика“;
 2012 - Образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност
„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.
методика на ЛФК). Тема на дисертационния труд: „Модели и методика
усъвършенстване на техниката на

за

стрелба в баскетбола на основата на

способността на учениците за антиципация”.
Д-р Теодора Симеонова придобива и Допълнителни квалификации:
1. 2001 г. ДИПКУ, гр. Варна „Физическо възпитание“ I професионална
квалификационна степен;
2. 1998 г. ДИПКУ, гр. Варна „Физическо възпитание“ II професионална
квалификационна степен;
3. 1996 г. ИПКУ, гр. Варна „Физическо възпитание“ II клас квалификация.
Кандидатката за доцент ползва руски и немски езици, писмено и говоримо и
задоволително английски език, както и необходимите компютърни умения.

Професионално развитие:
През 2004 г. Теодора Симеонова започва работа като преподавател в кат.
Теория и методика на физическото възпитание, където работи и до днес. От 2007 е
старши преподавател. Тя преподава следните:
Лекционни курсове
 Олимпизъм и олимпийско движение (ПОФВ - редовна форма на обучение)
Лабораторни и семинарни упражнения
 Баскетбол и методика (ПОФВ – редовна форма на обучение)
 Баскетбол и правилознание (ПОФВ – редовна форма на обучение)
 Двигателна дейност в детска градина (ПУП и ПУНУП - редовна форма на
обучение)
 Олимпизъм и олимпийско движение (ПОФВ - редовна форма на обучение)
 Теория и методика на спортната тренировка (ПОФВ – редовна форма на
обучение)
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Педагогически практики
 Текуща педагогическа практика (ПУП и ПУНУП - редовна форма на обучение)
 Преддипломна педагогическа практика (ПУП и ПУНУП - редовна форма на
обучение)
Преподавани дисциплини в магистърска програма „ФВСУ”:
Семинарни упражнения
 Спортни игри, за неспециалисти;
 Иновации в спортни игри, за специалисти;
 Текуща педагогическа практика, за неспециалисти;
 Преддипломна педагогическа практика, за неспециалисти;
Д-р Теодора Симеонова е научен ръководител на на четирима студенти
дипломанти в ОКС „бакалавър”.
Тя е работила, както следва:
От 2004 г. до момента като преподавател в катедра „Теория и методика на
физическото възпитание и спорта” на Шуменския университет;
От 1996 до 2004 г. - учител по Физическо възпитание и спорт - ПГХП „
Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Шумен;
От 1988 до 1996 г. - учител по Физическо възпитание и спорт - СОУ „
Свети свети Кирил и Методий” гр. Смядово;
От 1987 до 1988 г. – учител по химия, физика - ОУ „Митко Палаузов”, с.
Тервел, Шуменска област,
ІІІ. Научно-изследователска работа
Ст. пр. д-р Теодора Симеонова представя 40 научни публикации, от които 1
монография, 5 учебни помагала и учебна литература в съавторство, 34 научни
статии, като 28 са в български списания и сборници от конференции и 6 - в
международни издания.
Кандидатът за доцент има 4 участия с доклади в научни конференции в
чужбина, 7 - в страната, 4 – в пътуващи семинари, 2 – в конгреси с международно
участие и едно участие в кръгла маса по проблемите на студентския спорт
Проектна и научно-приложна дейност
Д-р Теодора Симеонова има участия в 2 международни, 2 национални и 10
върешноуниверситетски проекта.
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Правят впечатление публикациите в чужбина, 6 на брой в списания и
участията на кандидата в общо 17 научни конференции, като 6 са международни,
от тях 4 в чужбина.
Според характеристиката на публикациите те се подразделят както следва:
І. Публикации, свързани с баскетбол – общо 19 броя – I.1, II.1, II.2, III.1,
III.6, IV.1, IV.2, IV.4, IV.5, V.7, V.8, VI.1, VI.2, VI.3, VI.6, VI.7, VII.2, VII.5, VII.6,
II. Публикации, които са свързани с предмета физическото възпитание и
спорт в училище и с подготовка на спортни педагози – общо 21 броя - II.3, II.4,
II.5, III.2, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.3, IV.6, IV.7, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, VI.4, VII.1,
VII.3, VII.4.
Кандидатът за доцент има участие в разработването на 3 учебни програми.
Те подкрепят преподавателската активност на ст. пр. д-р Теодора Симеонова.

Анализът на научната продукция на ст. пр. д-р Теодора Симеонова
разкрива следните особености:
1.

Издадената от д-р Т. Симеонова монография „Контрол и оценка на

техническата подготовка по баскетбол на ученици 5. - 8. клас, Университетско
издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015, ISBN 978-619-201038-6, 131 стр., изследва показатели, разкриващи физическата и техническа
подготвеност и точността при стрелбата в коша на ученици от средния курс на
обучение. Резултатите от спортно-педагогическия експеримент са подложени на
статистическа обработка и анализ, на базата на които са разработени и модели за
оценка на техническата подготовка по баскетбол в 5 – 8 клас.
2.

Учебното помагало с автори Н. Цветкова и Теодора Симеонова

„Бaскeтбoл“, УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, е издадено през 2006 г. ISBN-10:954577-397-9 ISBN - 13: 978-954-577-396-6. То е предназначено за студентите от
Шуменски университет ”Епископ К. Преславски”. Анализиран е методическопрактическият материал за начално обучение по баскетбол. техническите похвати
за игра в нападение и защита. Представени са индивидуалните и групови
тактически действия. Приложен е голям брой упражнения.
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3.

Книгата „Детски баскетбол“ с автори Р. Алексиев и Т. Симеонова,

изд. ”Фабер”, В. Търново, ISBN: 978-954-577-483-6, представлява също учебно
помагало по детски баскетбол и е предназначено за студентите от специалността
„Предучилищна и начална училищна педагогика” от Шуменски университет „Еп.
К. Преславски” – гр. Шумен, а също така и за педагозите в областта на
предучилищното възпитание. Авторите са представили разнообразни упражнения и
игри с цел овладяване на елементарни технически похвати от детски баскетбол.
4.

Следващите три работни тетрадки („Хоспетиране“, „Преддипломна

педагогическа практика“ и „Текуща педагогическа практика“), разработени в
съавторство, са предназначени за практическо обучение на студентите от
специалност „Физическо възпитание“. Спазени са всички Държавни изисквания за
специалността ПОФВ.
5.

В публикациите, свързани с изследвания относно спорта баскетбол,

авторът д-р Теодора Симеонова многократно установява влиянието на този спорт
върху развитието на двигателните качества и психическите особености на ученици
от всички възрасти и студенти, публикации N I.1, II.1, II.2, III.1, III.6, IV.1, IV.2,
IV.4, IV.5, V.7, V.8, VI.1, VI.2, VI.3, VI.6, VI.7, VII.2, VII.5, VII.6.
Д-р T. Симеонова използва високо информативни тестове за оценка на тези
качества, като използва богат арсенал от математикостатистически методи за
доказване на задачите от изследванията.
6.

В Публикациите, които са свързани с предмета физическото

възпитание и спорт в училище и с подготовка на спортни педагози, с N - II.3, II.4,
II.5, III.2, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.3, IV.6, IV.7, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, VI.4,
VII.1, VII.3, VII.4, кандидатът за доцент д-р Т. Симеонова е изследвала с успех
развитието на различни физически и психически качества и възможности на
подрастващи ученици и студенти.

Заключение
Ст. пр. д-р Теодора Симеонова е оформен университетски спортен педагог,
научен работник и изследовател. В нейните публикации се съдържат достатъчно
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научнотеоретични и научноприложни приноси за усъвършенстване физическата и
психическата подготвеност на ученици от различните училищни степени.
Като имам предвид всичко, което е изложено в рецензията, предлагам на
членовете на Научното жури да присъдят на ст. пр. д-р Теодора Николаева
Симеонова академичната длъжност “доцент” по научната специалност „Теория и
методика на физическото възпитание и спортната тренировка.

Велико Търново

Рецензент:

14.11.2016

(проф. Людмил Петров, доктор)
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