
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р  Любомир Попов 

за присъждане на академичната длъжност „доцент” по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика – Начална училищна 
педагогика)  с единствен кандидат гл. ас. д-р Снежана Лазарова Борисова 

 

1. Биографични данни и професионална реализация. 

 От значение за конкурса са следните данни от биографията на 
кандидата: 

► От 2004 г. до сега Снежана Лазарова е преподавател в катедра 
„Технологично обучение, професионално образование и предучилищна и 
начална училищна педагогика” към Педагогическия факултет на ШУ, като 
последователно е асистент, старши асистент и главен асистент. Това е 
достатъчно дълъг период от време за натрупване на професионален 
преподавателски опит и типичен пример за „растеж на място”, говорещ за 
устойчиво вписване в академичната история на катедрата и факултета; 

►  След завършване на висшето си образование е начален учител, 
което означава, че притежава практически умения за работа с деца. Това 
може да се квалифицира като благоприятен фактор за преподавателската ѝ 
работа със студентите в ШУ, подготвящи се за учители в тази училищна 
степен. 

Считам, че досегашното професионално развитие на гл. ас. Снежана 
Лазарова е изцяло в съзвучие с профила на конкурса за доцент.  

2. Преподавателски статус.  

► Гл. ас. Снежана Лазарова води занятия (лекционни и семинарни) и 
е разработила учебни програми по Методика на обучението по 
природознание и родинознание,  Хигиена и здравно възпитание, 
Природознание, Учебното съдържание по природознание и родинознание 
в началното училище и Гражданско образование в началното училище.  

► Била е лектор в обучението на учители към ДИКПО – Варна и 
РААБЕ – София.   



► Извънаудиторна работа:  

○ Със студенти – научен ръководител на 10 дипломанти (девет от тях 
в магистърска програма); 

○ Участва в разработването на впечатляващ брой изследователски 
проекти на национално и университетско равнище. 

3. Научно-изследователска дейност и публикации. В конкурса Сн. 
Лазарова участва с 3 монографии, 4 учебници и помагала и 23 статии и 
научни съобщения. В тях научно изследователският интерес на автора се 
откроява в следните направления: 

►Съдържателни аспекти по проблемите на природната и 
обществената среда; на околния свят; на човекът и обществото; на 
гражданското образование; междупредметните връзки; интеркултурното 
образование и възпитание и етноцентризма; 

► Методика и методически средства във връзка с обучението в 
началното училище (проектно обучение; учене по станции; лапбукът като 
иновативно средство; груповото обучение; дидактически игри; използване 
на информационните и комуникационните технологии в обучението);  

►Проблеми на подготовката на студентите за обучението по околен 
свят, човекът и обществото и човекът и природата; организация на 
обучението на студентите, основана на мултисензорния принцип; 
студентското портфолио;  

►Природосъобразни форми за физическо възпитание на децата. 

В публикациите си гл. ас. Сн. Лазарова ясно проявява своята 
теоретични и практически компетенции в изброените по-горе сфери на 
професионални интереси. Важен аспект в тези изяви е интегрирането на 
обучението в началното училище и университетското. Считам, че тази 
симбиоза е сполучливо реализирана и особено подходяща за статуса на 
академичната длъжност „доцент”, нужна на факултета. 

Публикациите (част от тях на чужд език) са в престижни издания и 
са приети от научната колегия. Считам, че те имат съществено значение за 
обучението на студентите в качеството им на учебно-помощна литература. 

 



Установени са 16 цитирания. 

Тези данни показват, че гл.ас. Сн.Лазарова има трайно присъствие в 
научния живот и приемането ѝ от колегиалната общност у нас. 

4. Заключение.  
Досегашните професионални изяви като преподавател в ШУ и 

характерът и качествата на публикациите на гл. ас. Сн. Лазарова ми дават 
основание да изразя категорично мнение за присъждането ѝ на 
академичната длъжност „доцент” по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 
(Теория на възпитанието и дидактика – Начална училищна педагогика). 
Това мнение е в съзвучие с потребностите на Педагогическия факултет от 
хабилитиран преподавател по този профил.  

 
6. 04. 2017 г.                      Изготвил становището: 

                                                                проф. д-р Л.Попов 


