СТАНОВИЩЕ
за научната продукция на ас. д-р Марина Николаева Недкова
участник в конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” при
СУ „Св. Климент Охридски” в област на висше образование
1. Педагогически науки по професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
/нетрадиционни спортове/

от доц. д-р Венцислав Иванов Гаврилов
ХТМУ - София, кат. „Физическо възпитание и спорт”

Марина Николаева Недкова е родена на 03 май 1983 г. През 2006 г.
придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в НСА
„Васил Левски”, специалност „Учител по физическо възпитание” и втора
образователна степен „Треньор по ски“. ОКС „Магистър“ придобива през
2009 г. със специалност „Спортен мениджмънт“. Специализира „Спортна
журналистика“,

която

завършва

през

2005

г.

с

професионална

квалификация „Редактор в спортен отдел в радио, телевизия и преса“. От
2014 г. е преподавател в катедра „Спортни игри и планински спортове“
към Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридски“ след спечелен
конкурс.
Придобива научно-образователната степен „Доктор“ през 2014 г. на
тема „Нови подходи за усъвършенстване на физическото възпитание и
спорт във висшите училища в Република България“.
Представила е двадесет и четири статии за придобиване на
академичната длъжност „Доцент“. В седем е самостоятелен, а в пет е

първи автор. Има четири публикации на латиница, от които в две е водещ
автор. Участвала е в две студии, които са под печат.
Издала е една монография през 2016 г. със заглавие „Иновации в
учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища в
Република България“.
Водещ автор е в учебно ръководство, издадено през 2016 г. със
заглавие „Ръководство за обучение по крикет във висшите училища с
непрофесионална насоченост“.
Забелязани са 5 цитирания от личния архив на кандидата, свързани с
научната му продукция.
Общият анализ на всички публикации ни убеждава, че по
количествени параметри представената научна продукция отговаря на
изискванията за придобиване на академичната длъжност „Доцент”.
Научната работа на Марина Недкова обогатява практиката и
теорията в областта на физическото възпитание и спорта с написаната
монография и изготвените научни трудове и спомага за усъвършенстване
на учебния процес по физическо възпитание във висшите училища.
Реалните научни приноси на ас. д-р Марина Недкова могат да се
определят в следните области:
1. Предложени са иновации

за

въвеждане на нови спортове,

дисциплини и движения, нетрадиционни за учебния процес във
висшите училища.
2. Създадена е методика за начално обучение с цел по-добро физическо
състояние и развитие на студентите.

3. Представено е учебно ръководство за обучение по крикет,
предназначено

за

преподаватели,

треньори,

студенти

и

др.

подпомагащи въвеждането на този спорт в Република България.
4. Разработена е нормативна база за физическа дееспособност на
студенти в Република България с различна подготовка.
5. Предложен е организационен механизъм за управлението на
физическото възпитание и спорта в образователната система на
Република България.
Участвала е в реализирането на пет проекта към Министерство на
младежта и спорта, Столична община, НСА „Васил Левски“ и СУ „Св.
Климент Охридски“.
Има разработена една учебна програма за обучение по зумба –
фитнес през 2013 г.
Въз основа на изложеното с убеденост предлагам на уважаемите
членове на научното жури да дадат своя положителен вот за присъждане
на академичната длъжност „Доцент” в област на висшето образование 1.
Педагогически науки по професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт /нетрадиционни спортове/ за
нуждите на Департамент по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“ и
насочен към Факултета по начална и предучилищна педагогика на ас. д-р
Марина Недкова.

11.08.2016 г.
гр. София

Член на научното жури:
/доц. д-р Венцислав Гаврилов/

