
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д.п.н. Николай Стоянов Колишев  

за теоретичните и практико-приложни приноси в публикациите  

на доц. д-р Росица Димитрова Давидова - Маджарова, участник в конкурс за заемане на 

академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (биоразнообразие, 

биология, здравно и екологично образование), обявен в Държавен вестник, бр. 

111/31.12.2021 г. 

I. Биографични данни. 

Доц. д-р Росица Давидова е родена на 25.04.1972 г. През 1995 г. завършва биология в ШУ 

„Еп. К. Преславски“. През 2004 г. защитава докторска дисертация в същия университет. 

Трудовият стаж на доц. д-р Росица Давидова започва през 1996 г. след спечелен конкурс за 

асистент по Методика на обучението по биология в ШУ „Еп. К. Преславски“. През периода от 2000 

до 2004 г. последователно получава научните звания старши асистент (2000 г.) и главен асистент 

(2004 г.), а през 2013 г. спечелва конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

През 2019 г. е избрана от Академичния съвет на Шуменски университет за зам.-ректор по 

образователни политики, научноизследователска и художествено-творческа дейност, а през 2021 г. 

е променен обхватът на заеманата от нея административна длъжност, което е отразено в новото ù 

название, а именно „зам.-ректор по научноизследователска, проектна и международна дейност“. 

II. Обща характеристика на научната продукция.  

Кандидатът е представил за рецензиране научна продукция в обем от 34 публикации, в това 

число 1 монография, 15 статии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация, 17 статии, публикувани в нереферирани 

списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани научни томове, 1 университетски 

учебник. 

Тъй като конкурсът за професор е в професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по… (биоразнообразие, биология, здравно и екологично образование), ще коментирам 

публикациите в тази научна област. 

Дидактически обосновани методически модели за приложение на интерактивните методи на 

обучение за формирането на ключови компетентности у учениците по предметите Човекът и 

природата (V – VI клас) и Биология и здравно образование (VII – X клас) са представени в 

хабилитационния труд на кандидата „Формиране на ключови компетентности в обучението по 

„Човекът и природата“, V-VI клас и „Биология и здравно образование“, VII-X клас“. 

В част от публикациите (6.1., 6.2. и 6.3.) се предлагат редица продуктивни пътища за развитие 

на познавателния интерес на учениците по учебния предмет Човекът и природата в VI клас: 



провокиращи мисленето, в това число проблемни учебно-познавателни задачи; приложение на 

специфични за обучението по биология похвати (микроскопиране, работа с лупа, работа с 

раздавателен материали и др.); приложение на общи за всички учебни предмети похвати 

(разработване на план на урока, използване на нагледни средства, попълване на таблици, изграждане 

на схеми и др.); приложение на логически похвати (анализ, сравнение, доказване, обобщение, изводи 

и др.). 

В друга част от публикациите се извършва експериментална проверка на познавателната и 

мотивационна ефективност на интерактивните, в това число на иновативните, методи за екологично 

и здравно образование (6.5., 6.6. и 6.8). По-конкретно предмет на експеримента са методите 

моделиране, контент-анализ, казуси, метод на асоциациите, ролева игра, инцидент, метод на 

асоциациите с изграждане на интелектуална карта, мозъчна атака с изграждане на интелектуална 

карта, игрова симулация. Към тази част от публикациите може да бъде отнесена и публикация 7.7., 

в която е представен теоретично обоснован и практически приложим модел за обучение на студенти 

по дисциплината Хоспетиране по биология, насочен към формиране за умения за приложение на 

интерактивни методи на обучение. 

В трета част от публикациите (7.10. и 7.15) се извършва диагностика на учебните постижения 

на учениците по Биология и здравно образование в X клас чрез компетентно съставени дидактически 

тестове. 

В четвърта част от публикациите (7.16. и 7.17.) се разработват и подлагат на експериментална 

проверка дидактически обосновани модели на обучение по Биология и здравно образование в VII 

клас, базирани на българската софтуерна платформа „Енвижън“.  

Университетският учебник „Анатомия на челюстноустни гръбначни животни“ е разработен 

на високо професионално равнище по отношение и на трите задължителни дидактически 

компонента, а именно: основен текст, апарат за усвояване и апарат за ориентация. 

В качеството на общи характеристики за всички представени публикации можем да откроим 

следните: актуалност на разглежданата проблематика; логична структура; прецизност при 

определянето и използването на основните понятия; компетентни систематизация и анализ на 

значими литературни източници; обосноваване на продуктивни практически идеи; високо 

професионален език и стил на изложение.   

III. Оценка на научно-теоретичните приноси. 

Заявените от кандидата научно-теоретични приноси в областта на методиката на обучението 

по биология отговарят на съдържанието на представените публикации и говорят за добро равнище 

на професионална рефлексия. Като особено важни за развитието на теорията на обучението по 

биология бих посочил следните приноси: 



1. Paspa6orenu ca At41aKTr.rqecKr,r o6ocHosaHr.I MeroAHqecKI,r Mo.qeJrr4 3a npllJroxeHr,Ie Ha

I,IHTepaKTI,IBHH MeroAH n o6yreuuero uo ,,rloBeKbr r4 npr,IpoAara", V - VI rlac u no

,,Bl,tororur H 3ApaBHo o6pa:oraHue", VII - X xlac, erfentnuHocrra Ha KoHTo e AoKa3aHa

eKcnepr,rMeHTairHo.

2. Paspa6orcuu ca AuAaKTHqecKH o6ocHosaHr.r MeroAusecKr.r MoAeJrH 3a flpunoxeHr.re Ha

I,IHTepaKTrrBHI,I MeroAI,r 3a eKoJrorr4qHo 14 3ApaBHo o6pasonauze Ha yqeHilrlure,

elpexrunnocrra Ha Kor.rro e AoKa3aHa eKcnepr{MeHTaJrno.

3. Paspa6oreuu ca [poAyKTIdBHI{ [oAxoAr.r sa pa3Brrve Ha no3HaBareJrHr4, r{HTepec Ha

)nreHl4lrvre B npoqeca Ha o6yveHne rro npeAMera ,,9oBeK6T r,r npupoAara'o VI rclac,

mo6pasenu c rexHlrre B63pacroBu ncuxo$usuoJrorvqHr,r oco6eHocru, a r,rMeHHo: yle6no-

[o3HaBareJIHV 3al*aqu, [pLIJIoxeHI,re sa o6rqu 3a Bcr,rqKV yue6nr,r flpeAMerr,r u Ha

cuequSuuuu sa o6yreHl{ero rro 6uoloras noxBarrr, npvnoxeHl,re Ha JroruqecKn rroxBarr{.

4. Paspa6oreH e AI,IAaKTI,IqooKH o6ocnosaH MoAeJr sa npr.rJroxeHr,re Ha co$ryepnara

ulat$opnra,,EHBuxGH" e o6y.renraero rro ,,Eraororu.fi r,r 3ApaBHo o6pasonanue" n VII ruac,

e$errnrHocrra Ha rofi ro e,(o Ka3aHa eKcnepv MeHTaJrHo.

W. Oqenrca Ha npar$[Ko-flprrJroxHnre npr.rnocrr.

Ctgtpxaunero Ha npeAcraBeHnre rry6twtraqwu cBr,rAeroJrcrBa 3a pa3Brara cnoco6nocr

TeopeTVqHVTe IoCTaHOBKI,I Aa Ce npeBpsrqaT B aAeKBarHU npaKTr,rqecKr,r pellreHlafl.,pearruIf,arlt4flTa Ha Korrro

Aa AoBe.(e Ao ycbBbpmeHcrBaHe Ha npoqeca na o6yuenne no 6nonoruq.

V. IlpenoganareJrcKa 4eftnocr.

H.f,N,IaNa HenocpeAcrBeHl,I Bneqarrenufl, or npenoAaBareJlcKara gefiuocr Ha KaHAH.qara, Ho 3a

ueftuoto BI{coKo KarlecrBo cBuAereJlcrBa [peAcraBeHrffT yre6nur. Tofi ce orrilqaBa c KoMrrereHTHo

cl4creMarl43vpama reoperl4qHa I,I upaKTr,rqecrca un{opuatr4fl,, c pe3oHHH aKrIeHTr,r B6pxy ctsqecrBeHoro, c

Aocr:blreH sa cuequQuqHara quTarencKa rpyna esut t4 crr.rJr Ha r.r3JroxeHr.re u c [oAxoA.,rr{ 3a yre6Hara

MoraBarlt4, r4HTpHryBarrI Haqr.rH 3a floAHacflue Ha yre6uoro csABpxaHr,re.

VI. 3arcJrro.reHrle.

B garrro'IeHlle Mora Aa3aflB ., qe KarrecrBoro Ha cr,rcreMaru3arlurra Ha reopernqHara r,tHsopuaqvr

B [peAcraBeHlzre ny6turaquu no MeroALrKa Ha o6yreHraero tro luotorut, paspa6oreHure il
eKcnepvMeHTaJIHo npoBepeHlz MeroAt4qecKz MoAeJrr,r, KaKTo u o6ocHosaHgTe [poAyKTr,rBHr,r npaKTrrqecKu

HA9U, CA Ha paBHI'Iqe, KOOTO OTrOBapg HaflEJIHO Ha 3aKOHOBHTO H3HCKBAHilfl, gA 3aeMaHe Ha aKaAeMIrqHaTa

AJIbxHocr ,,npoQecop" n npoQeczouanno HanpaBJreHr,re 1.3. fle4arorzxa na o6yreurEero no...
(6uopasuoo 6pazue, 6zolo rax, 3ApaB Ho r,r eKororvqHo o6paso nauue).

//

).
rpoQ.A,n.H. Hvnolaft Koluuren .
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