СТАНОВИЩЕ
от доц. Цанко Ангелов Цанков, доктор,
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност
”Доцент” по: област на висше образование 1.Педагогически
науки,професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт )
Конкурсът е обявен от Шуменски Университет ” Епископ
Константин Преславски ” в ДВ, бр.64 от 16.08.2016 г. В него единствен
кандидат е старши преподавател д-р Теодора Николаева Симеонoва .
І. Биографични данни и кариерно развитие на кандидата
Теодора Симеонова

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ,

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и развитие на академичния
състав на Шуменски Университет ” Епископ Константин Преславски “ за
заемане на академичната длъжност ”Доцент”.
Старши преподавател Теодора Симеонова е родена на
10.06.1965 г. в гр.Шумен. От 2004 г. и до момента е преподавател в
катедра “ Теория и методика на физическото възпитание “. През 2009
г. след защита на дисертационен труд на тема :“Модели и методика за
усъвършенстване на техниката на стрелба в баскетбола на основата
на способността на учениците за антиципация“

, придобива

образователната и научна степен “доктор“ по научна специалност
“Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка ( вкл. Методика на ЛФК) , шифър 05.07.05. Води лекционни
курсове , лабораторни и семинарни упражнения в ОКС „ бакалавър“ и
магистърска програма „ ФВСУ „ със студенти от редовно и задочно

обучение. Научен ръководител е на 4 (четири) дипломанта .Владее руски,
немски и английски езици.
ІІ. Научна и научно-приложна дейност .
Научната продукция, с която Теодора Симеонова участва в
конкурса за доцент включва общо 40 публикации в това число и един
монографичен труд.
Три от публикациите са публикувани в международни научни
сборници , а в 9 от тях е самостоятелен автор. Представен е списък с
цитирания. Кандидатът е участвал в престижни международни научни
форуми в страната и чужбина , както и в 2 международни , 2 национални
и 9 вътрешноуниверситетски

научноизследователски и образователни

проекта. Треньор е на представителните отбори по баскетбол 3х3 за ( мъже
и жени ) , както и на отборите по тенис на маса ( мъже и жени ) и по джудо
(мъже и жени) на ШУ“Епископ Константин Преславски“ участници в
Държавните студентски шампионати.
В монографичният труд „Контрол и оценка на техническата
подготовка по баскетбол на ученици 5-8 клас ” е представена
обобщена на част от творческата , изследователската и приложна
дейност

на кандидата. На базата на приложения богат на факти

ретроспективен

анализ са

описани съществуващите модели за

контрол и оценка на спортната подготовка по баскетбол в училище ,
изследвана

е

динамиката

на

физическата

техническата подготвеност . Разработена е

дееспособност

и

система за оценка на

техническата подготовка по баскетбол за ученици 5-8 клас.

В съавторство са разработени : Баскетбол - учебно помагало по
баскетбол ( ІІ.1) и Детски баскетбол ( ІІ.2.) , както и 3 работни
тетрадки.
Цялостният преглед на представената от Теодора Симеонова
научна продукция позволява да бъдат направени следните обобщени
изводи

за

научно–приложните

приноси

на

нейните

научни

разработки:
1. Разработване на учебно съдържание и методически
аспекти на преподаването на баскетболната игра в детски градини и
училища, както и модел за контрол и оценяване по баскетбол в 5-8
клас (ІІ.1,ІІ.2,І.1).
2. Разработване на работни тетрадки за студентите от
специалност “Физическо възпитание“ в трите етапа на тяхното
обучение ( ІІ.3., ІІ.4.,ІІ.5. ).
3. Разработване на модели на основата на способността на
ученици за антиципация и програми за оценка и система за контрол
на специалната физическа и специфичната технико – тактическа
подготвеност на ученици от горния курс на обучение . ( V.7., VІ. 2,3,5,7,.
VІІ.5,VІІ.6.).
4. Установяване на приложението на физичните закони при
някои технически елемента в баскетбола и волейбола. ( ІІІ.2.,ІV.4.).
( 2, 17 , 18, 19 ).
5.

Разкриване

на

възможности

за

подобряване

на

физическата кондиция при студенти от различни университети и
обучавани по различни спортни дисциплини. Апробиране на модели
за контрол и оценка , както и особености при обучението и
популяризирането на нетрадиционни спортове. (ІІІ.5.,ІVV3.5.6., V.2.5.8.)

ІІІ. Заключение: Анализът на представените за рецензия научни
публикации

и

съпътстващата

документация

за

научно–

изследователската, учебната и обществената дейност на старши
преподавател

д-р Теодора Симеонова са достатъчно основание с

пълна убеденост да изразя пред уважаемите членове на научното
жури своето положително становище на Теодора Симеонова да и бъде
присъдена академичната длъжност ” доцент ” по : област на висше
образование 1.Педагогически науки , професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по …( Методика на обучението по
физическо възпитание и спорт ) за нуждите на Педагогически
факултет и катедра “ Теория и методика на физическото възпитание
и спор“ на Шуменски Университет ” Епископ Константин Преславски ”.

16. 11. 2016 г.
София

(доц. Цанко Цанков, доктор)

