ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,
ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД
НА РЕКТОРА НА СУ № РД 38-476/08.07.2016 Г.
ГР. СОФИЯ
СТАНОВИЩЕ
на проф. Малчо Стоянов Малчев, дн за публикационната и академична дейност на гл.
ас. д-р Филип Кръстев Шабански – единствен кандидат за участие в конкурс за
академичната длъжност „доцент” по професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по... (методика на обучението по физическо възпитание и спорт –
фехтовка), обявен в ДВ, бр. 21/ 18.03.2016 г

Сроковете и изискванията за подаването на документите са спазени. Кандидатът
гл. ас. д-р Филип Кръстев Шабански е уведомен писмено за допускане до участие в
конкурса с писмо Изх. № 21/28.06.2016 г.
Данни за кандидата
Кандидатът за академичната длъжност „доцент” гл.ас. д-р Филип Кръстев
Шабански е роден на 01.07.1959 година в гр. София. Завършва средно образование
през 1977 г. в СОУ „Димитър Благоев” гр. София. Висше образование в ОКС
„магистър” придобива във ВИИ „Карл Маркс”през 1984 г. със специалност
„Икономика на транспорта”,.а през периода 1989 – 1993г. в НСА „Васил Левски”
придобива второ висше образование по специалността „Физическо възпитание” с ОКС
„магистър” (Серия Б №005169 ) и получава първа квалификация „Учител по
физизическо възпитание” и втора квалификация „Треньор по фехтовка”.
През 2014г., на 22 декември, в Стопанския факултет на СУ като докторант
защитава дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на спортния туризъм чрез
ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация” и придобива
образователната и научна степен „доктор” по научното направление 3.8.Икономика
(Икономика и управление по отрасли – Туризъм).
Гл. ас. д-р Филип Шабански е един от изявените състезатели на Р. България по
фехтовка. В периода 1981 – 1994 г. като национален състезател е на олимпийски щат.
Носител е на Купата на България, многократен републикански шампион и носител на
златни медали и първи награди от редица международни турнири по фехтовка.
В периода 1988 – 1994 г. е треньор на националния отбор по шпага – мъже. На
този пост е постигнал завидни резултати. Негови състезатели са завоювали призови
места в държавни и международни първенства и турнири.
Педагогическата кариера на кандидата датира от 1988 г. когато започва дейност
като хоноруван преподавател по фехтовка в катедра „Спорт” на СУ „Св. Климент
Охридски”. През 1994 г. печели конкурс за асистент в Департамента по спорт на СУ
„Св. Климент Охридски”, където работи и понастоящем като преподавател по
фехтовка. Освен пряката си преподавателска дейност гл. ас. д-р Филип Шабански е
активен участник в редица проекти на Департамента по спорт на СУ „Св. Кл.
Охридски” като експерт и координатор в областта на спорта и образователната
дейност. Не мога да не отбележа, че кандидата се отличава и със завидна обществена

дейност като член на управителния съвет, а за периода 2005 – 2008 г. и като генерален
секретар на федерацията по фехтовка на Република България.
Владее и ползва активно руски и английски език. Притежава завидни умения и
компетенции в информационните технологии.
№
1
2.
3.
4.
5.

Вид жанр научна комуникация
монографии
автореферат
студии в годишникаа на СУ
научни списания
сборници от научни форуми

Брой
3
1
4
4
22

Публикационна дейност на кандидата
Публикационната дейност на гл.ас. д-р Филип Шабански е отразена в
приложения към документацията по конкурса „Списък публикации и трудове за
участие в конкурс за доцент” надлежно описан в заявлението на кандидата – вх. №
105/09.05.2016г. Публикациите възлизат на 34 броя. От тях обаче следва да отпадне
автореферата на докторската дисертация, което в никакъв случай няма да се отрази на
общата ми оценка.
Съдържателният анализ на списъка на публикациите ми позволява да направя
едно по-общо представяне. Считам, а основанията за това са достатъчни, че научните
търсения и усилия на кандидата са реализирани в три научно-приложни сфери:
туризъм, теория на спорта и методика – свързани с фехтовката и трето –
проблеми на училищното физическо възпитание.
В количествен аспект представената от гл. ас. д-р Филип Шабански научна
продукция отговаря на изискванията за заемане на академичната длъжност „доцент”.
От посочените по-горе общо 34 научни трудове, 8 са публикувани в чужбина – 4
на английски и 4 – на руски език. Друг твърде съществен показател е факта, че 33 от
публикациите са самостоятелни. Само една е в съавторство, като д-р Филип Шабански
е водещ автор.
От позициите на моята тясна специализация в сферата на туризмологията високо
оценявам
монографичния труд на тема „ Събитийния спортен туризъм и
спортната анимация възможности за разнообразяване на туристическия
продукт” издаден в съавторство с Ивайло Прокопов. Той се отличава с определена
научно-приложна стойност.
Що се отнася за монографичния труд на гл.ас. д-р Шабански на тема:
„Дидактически материали в помощ на учителя по физическо възпитание в
началното училище” издаден през 2016 година си позволявам да отбележа, че същият
е особено актуален на настоящият етап на реформа в образователната сфера и
въвеждането на новите стандарти, включително и за предмета „Физическо възпитание
и спорт” 1. – 4. клас.
Представената научна продукция може да бъде разгледана по-детайлно както
следва:
Първа подгрупа – в областта на подготовката на студентите - специалисти по
физическо възпитание и спорт (публикации с номера № III. 5, 12, 13, 15, 20, 21, 19, 24,
23, 16, 17, 11);
Втора подгрупа – за ролята на държавата и обществото за формиране на здраво
и работоспособно подрастващо поколение и за здравословен начин на живот
(публикации с номера № I.1; II.1; III. 1;IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 25);

Трета подгрупа – в областта на спортната подготовка по фехтовка (публикации
с номера № I. 2; III. 2, 3, 4, 5; IV. 12, 15, 20).
В тази група следва да обърна внимание на некоректното цитиране в списъка на
публикациите на „Методика обучения фехтованию в начальной школе в Болгарии” –
№1.2. Всъщност става въпрос за колективната монография „Проблемы теории и
методики начального образования”, която е издадена във Волгоград през 2015 г. с
ISBN 978-5- 9906341-1-4 в съавторство Коровайко, Шабански, Кечкин и Тихонов.
Друго – считам, че д-р Филип Шабански, а и останалите съавтори окачествяват
неправилно изданието като монография. Фактически в случая става въпрос по-скоро за
една компилация с христоматиен характер. Независимо от тези бележки, дори
погледнато като учебно помагало, изданието ще бъде в полза „… на преподавателите,
аспирантите и студентите от педагогическите специалности…”, както се отбелязва в
издателския анонс.
Въз основа на гореизложеното считам, че представената от гл.ас.д-р Филип
Шабански научна продукция напълно отговаря на изискванията за заемане на
академичната длъжност „доцент”.
Приноси
Приносите за участие в конкурса могат да бъдат систематизирани като
теоретични, теоретично-приложни и с приложен характер:
 Разработена е методика за провеждането на часовете по физическо
възпитание в началното училище, като се имат предвид съвременните държавните
образователни изисквания;
 Разработена е класификация на физическите упражнения по интензивност
и в съответствие с функционалните възможности на децата от ранна училищна възраст,
като е създаден и модел за провеждането на часовете по физическо възпитание по
съответната спортна дисциплина на основата на необходимостта от редуването на
упражнения с ниска, средна и висока интензивност.
 На базата на съвременните тенденции в демографската структура на
българското население са откроени главните особености на обучението по физическо
възпитание в малките населени места и в училищата със смесени паралелки, като са
анализирани подходящите подходи, методи и средства
за оптимизирането на
преподаването в тези места (IV. 21).
 Конкретизирани са някои теоритични аспекти на връзката между спорта и
туризма (IV. 2), както е направена категоризация на видовете спортен туризъм (IV. 10).
 Анализират се някои характерни особености на психическото състояние
на занимаващите се с фехтовка и по-специално нивото на предсъстезателна
тревожност, като се предлага система от подходи и методи за нейното ограничаване
(III. 2, 3, 4).
 Направен е ретроспективен анализ на развитието на фехтовката като
университетски спорт по света и в България и са очертани перспективите за нейното
по-нататъшно прилагане в обучението на бъдещите учители специалисти (III. 5).
 Доказана е ползата от заниманията с фехтовка на децата от най-ранна
възраст, като е предложена методика на преподаване, съобразена с възрастовите
особености на фехтовачите (IV. 20, 11). Обоснована е тезата, че при фехтовката за
разлика от повечето други колективни и индивидуални спортове физическите данни
(като ръст и тегло) не оказват влияние върху постигнатите резултати.

Библиографски цитирания
Кандидатът гл.ас. д-р Филип Шабански е приложил уверение от отдел
„Библиотечно-информационно обслужване” на Университетска библиотека при СУ
„Св. Климент Охридски”за забелязани цитирания:
1. В БД на информационната компания Tomson Reuters – е открито едно
библиографско цитиране;
2. В Google_Skolar, Books и Web са открити 9 броя библиографски
цитирания;
3. В WorldCat – OCLC – общо 2 индексации;
4. В Национаалната библиография на Република България
(
COBISS/ORAC)- индексирани са общо 3 публикации – статии.
Заключение
Въз основа на изложеното в настоящото становище и доказаните качества на
кандидата, с убеденост препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на гл.ас.
д-р Филип Кръстев Шабански академичната длъжност „доцент” по професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
(фехтовка) към катедра „Индивидуални спортове и рекреация” на Департамента по
спорт на СУ „Св. Климент Охридски”.
06.09.2016 г.
Изготвил становището:
София

(проф. Малчо Малчев, дн)

