
До 

Специализираното научно жури 

по процедура за заемане на академичната длъжност „Доцент“ 

към катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 

съгласно заповед РД-16-102/02.07.2018 г. 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн,  

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 … 

(Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт…), за нуждите 

на катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорт” на 

Шуменския университет „Константин преславски, обнародван в Държавен 

вестник, бр. 37/04.05.2018 г. 

 

За участие в конкурса, в законовия срок, са депозирани документи от 

един кандидат – гл. ас. Чавдар Николаев Стойчев, доктор. Представените 

материали отговарят на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България, на Правилника за прилагане на 

закона за развитие на академичния състав и на Правилника за развитието на 

академичния състав в ШУ "Епископ Константин Преславски". 

 

Биографична справка 

Гл. ас. Чавдар Стойчев е роден през 1974 г. в гр. Шумен. Средното си 

образование завършва в СОУ „Васил Левски“ в гр. Шумен. 

През 1999 г. завършва ОКС „Бакалавър“ ШУ "Епископ Константин 

Преславски", специалност „Начална училищна педагогика“. През същата 

година придобива и професионална квалификация учител по физическо 

възпитание. През 2001 г. завършва магистърска степен по специалност 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“. От 2000 до 2007 г. работи 

като учител по физическо възпитание и спорт, както през това време 

упражнява и други дейности. В продължение на 6 години (2004 – 2010 г.) е 

хоноруван преподавател в ШУ „Константин преславски“. В периода 2007 – 

2010 г. е докторант в редовна форма на обучение и защитава дисертационен 

http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/pravilnik%20za%20razvitieto%20na%20akademichnia%20sastav%20v%20SHU_18%20aktual%20AC%2030%2003%202018.doc
http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/pravilnik%20za%20razvitieto%20na%20akademichnia%20sastav%20v%20SHU_18%20aktual%20AC%2030%2003%202018.doc
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труд на тема „Ефективност на двигателното обучение на учениците от V – 

VІІІ клас в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация“.  

 

Учебно-преподавателска, организационна и проектна дейност. 

От 2010 г. гл. ас. Чавдар Стойчев 2010 г. работи на основен трудов 

договор в катедра „Теория и методика на физическото възпитание и спорта“. 

Той е отговорник „Проекти“ към катедрата. Води лекционни курсове и 

семинарни упражнения по „Лека атлетика“, „Основи на научно-

изследователската работа“, „Иновации в училищния спорт – лека атлетика“. 

Ръководи педагогическата практика на студентите.  

Ръководител е на отбора по лека атлетика към Шуменския университет, 

с който е постигнал призови класирания от университетските игри в 

последните години в кросовото бягане и в дисциплините бягане на 400 м за 

мъже и бягане на 1500 м за жени. Освен това гл. ас. Стойчев е редовен 

участник като състезател в университетски игри за преподаватели и печели 

призови класирания в различни спортове – плажен волейбол, тенис, 

волейбол, плажен тенис. 

Научен ръководител е на четирима дипломанти, защитили дипломни 

работи на теми, свързани проблемите на физическото възпитание и спорта 

при ученици. 

Участвал е в три международни, един национален и девет 

вътрешноуниверситетски научно-изследователски проекти. 

Владее руски и английски език на много добро ниво. 

 

Публикационна дейност 

Гл. ас. Чавдар Стойчев е представил списък и копия на своите научни 

трудове в общ обем от 34 заглавия. В този списък са включени: автореферат 

на дисертационния труд за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор“, 2 монографии, 2 учебни помагала, 2 студии и 27 научно методични 

статии и публикувани доклади от научни конференции. Кандидатът има 

публикувана една статия в списание с импакт фактор, една статия в списание, 

включено в базата данни Web of science и една публикация в електронно 

реферирано издание. 

Участвал е с доклади в 5 международни и национални научни форуми. 

Монографиите на кандидата са посветени на проблемите на насилието, 

расизма  и дискриминацията в масовите спортове в училищата и в спортните 
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клубове в България и в Европа, като крайната цел е разработване на методика 

за обучение и квалификация на специалисти за превенция от тези негативни 

явления в нашето общество, което прави този материал изключително ценен 

и полезен. 

На проблемите на насилието, нетолерантността и дискриминацията са 

посветени и двете студии на кандидата. Идентифицирани са потребностите 

от обучение на учителите по отношение на ранното признаване на расизма и 

нетолерантността в спорта. Определени са областите, в които да бъдат 

обучавани учителите. Разработено е съдържанието и спецификациите на 

отделните модули за обучение. 

Гл. ас. Чавдар Стойчев е автор на две учебни помагала. „Водни 

спортове“ (в съавторство) е учебно помагало, от което студентите получават 

необходимите знания за различните водни спортове, както и за водното 

спасяване. Ръководството за семинарни упражнения „Подвижни игри“ е 

онлайн издание, Стойчев е самостоятелен автор и то е предназначено за 

подготовка на студентите от специалност „Педагогика на обучението по 

физическо възпитание и спорт“. 

Научно-методичните статии и доклади са представени в раздел ІV от 

списъка с научната продукция. Броят на този вид публикации е 22. Прави 

впечатление разнообразието от тематики и направления, в които са 

проведени отделните научни изследвания. Най-голям брой научни статии са 

посветени на проблемите на физическото възпитание и спорта в средните 

училища – 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22. Направен е анализ на учебните 

програми по физическо възпитание, проучено отношението на родители и 

ученици към спорта учебния процес по физическо възпитание в отделните 

степени не обучение и по различни спортни дисциплини, отделено е 

внимание и на учителя по физическо възпитание и спорт като фактор за 

изграждане на интерес към занимания със спорт сред децата. 

Голяма част от публикациите са насочени към проблемите на 

насилието нетолерантността и дискриминацията в спорта в училищната и в 

спортните клубове – 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14. Проучени са различни видове прояви 

и са определени насоки за превенция на тези явления. 

В своите научни изследвания гл. ас. Стойчев обръща внимание и на 

други научни области – двигателни качества и физическа дееспособност на 

учениците (7, 16), състояние на двигателните способности и на техническите 

умения на студентите (20), нивата на рекордите в различни спортове (6, 15). 



Karo u-aJlo, Moxe Aa ce or6elexu, qe uflrocrHara HayqHa npoAyKur4fl Ha rJr.

ac. 9an4ap Crofi.ree e c Br4coKa crerreH Ha HayqHa crofisocr u Ha 4o6pa
npaKTurrecKa rrpunoxzMocT.

3arcrro.renue

3a4r,n6ouelatrfl"f a*arru3 Ha fipeAcraBeHr.rre Mu 3a per{eH3r4paHe Marep:aa-;rLl

u cblbrcrBarrlara rr4 AoKyMeHTar\ufl orHocHo ny6nuxaqr4oHHara,

rlpenoAaBareJrcKara u opraHrr3arlr4oHHara 4efiuocr rroKa3a, qe rJr. ac rlaslap

Crofi.Ies e AoKa3aH upoSecr.roHaJrr4cr B o6racrra Ha rrpenoAaBareJrcKara,

opraHl43al{I4oHHara u Hayr{Hara 4efiuocrr4, c AoKa3aHI4 B npaKTrrKara pe3ynraru.

Ero sarllo, c HaTIBJIHo o6exrueHo ocHoBaHr{e r{ rrbJrHa y6e.uenocr, npeAnaraM Ha

aKaAeMrrqHara AJrbxHocr ,,,{or1eHT" B o6lacr Ha Brrclre o6pa:oraxue 1.

Ile4aroruqecKrr HayKI4, upo(rectr oHzlrrHo HarrpaBJreHr4e 1 .3. Ile4aroraxa Ha

o6yuenzero IIo ... (fleaarorrrKa ua o6yueHr4ero tro Qlrauuecxo Bb3rrr4TaHne u

cuopr...), 3a HyxArlTe Ha KareApa ,,Teopux 14 MeroAr4Ka Ha Quslruecxoro
BI3III4TaHI4e Ir cnopr" KbM Lllyrraencxr4-q yHr{Bepcl4Ter ,,Err4cKo[ Koucranruu
llpeclancKu" 4a 6rAe uz6pau rJr. ac. r{ae4ap Huxonaes CT oi.ruen, AoKrop.

CoSux

30.08.2018 r.
I4srorstar:

npo$.OrH.f,H Mn:raAr.troB, AH


