СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Боряна Туманова
Относно:
Обявен конкурс в ДВ, бр. 21/ 18.03.2016 г. за академичната длъжност ДОЦЕНТ
по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на
обучение по физическо възпитание и спорт - фехтовка);
Кандидат гл.ас. д-р Филип Кръстев Шабански.
Въз основа на заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” № РД 38476/08.07.2016 г. съм член на научно жури и определена за изготвяне на становище по
посочения по-горе конкурс.
Представените от кандидата в конкурса документи и публикации са подредени
коректно и са в съотвествие с изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България и Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности на СУ „Св. Климент Охридски”.
Професионално развитие
Единствен кандидат в конкурса за „доцент“ по Педагогика на обучението по
физическо възпитание и спорт - фехтовка е гл.ас. д-р Филип Шабански, преподавател
по фехтовка към катедра „Индивидуални спортове и рекреация“ към Департамента по
спорт при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висшето си
образование през 1984 г. във ВИИ “Карл Маркс“- специалност икономика на
транспорта и в НСА “В. Левски” през 1993 г. с две специалности –учител по физическо
възпитание и треньор по фехтовка. В периода 1981 - 1994 г. кандидатът е национален
състезател по фехтовка и треньор на националния отпор по шпага-мъже. През 1988 г.
започва преподавателска дейност като хоноруван преподавател по фехтовка в
Софийския университет, а от 1994 г. досега е щатен преподавател в Софийския
университет. Като специалист в областа на физическата култура и образование д-р
Шабански разработва учебни програми за обучение по физическо възпитание и спорт в
началното училище. През 2014 г. гл.ас. Филип Шабански защитава образователна и
научна степен „доктор” в Стопански факултет на СУ, катедра „Икономика и
управление по отрасли“ на тема: „Усъвършенстване на спортния туризъм чрез
ситуиране на спортните събития къв туристическата дестинация”. Кандидатът е бил
активен състезател по фехтовка – майстор на спорта, многократен републикански
шампион, национален състезател и носител на редица престижни награди.
Учебно-преподавателска и научна дейност
Гл.ас. д-р Филип Шабански е преподавател по фехтовка на студенти от всички
факултети на СУ с годишна заетост над 500 часа.
Участие в научно-практически конференции:
Международни научни конференции на Софийския университет „Св.
Климент Охридски”: „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”;
Международна научна конференция Факултет по педагогика “Съвременни
предизвикателства пред педагогическата наука“;
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Международна научна конференция Стара Загора;
Научна конференция “Европейски стандарти в спортното образование“ ,
Враца;
Научни конференции „Отговорен туризъм 2020“, Варна;
Научни конференции „Спорт и сигурност“
предизвикателства пред педагогическата наука“, София;

и

“Съвременни

Научни конференции „ Образование, наука, икономика и технологии“, и „
Управление и образование“, Бургас;
Научни конференции „Образователни технологии“, Шумен;
Научна конференция „Образованието – фактор за икономически разтеж и
развитие на човешкия капитал“, Варна;
Международни научни конференции в, Русия, Полша, Украйна;
Кръгли маси организирани от Департамента по спорт в Софийския
университет „Св. Климент Охридски”.
Научноизследователска и публикационна дейност
Научноизследователската дейност на ас. д-р Шабански е представена в четири
категории публикации: монографии, студии, статии в научни списания и доклади в
сборници от научни конференции. Общият им брой е 34 с обем 504 стр. От тях 9 са
публикувани в чужбина. Съобразно изготвената справка от отдел „Библиотечноинформационно обслужване на Университетска библиотека при СУ „Св.Климент
Охридски“ са посочени 10 броя цитирания. Издирени и съхранени в собствен регистър
са отбелязани 5 цитирания на 5 публикации.
Представените за конкурса от кандидата публикации за рецензиране са 34:
2 бр. книги (монографии), от тях една самостоятелна и една в съавторство;
1 бр.книга(монография) в съавторство в чужбина;
5 бр. студии и 1 автореферат;
4 бр. доклади в научни конференции в чужбина;
21 бр. доклади от научни конференции у нас;
Разработени са две учебни програми:
„Спорт-фехтовка“ за студентите от всички специалности в СУ ;
„Основи на физкултурата с дидактиката“ за студентите от четвърти курс,
ФНПП.
Приносите и решенията в научното творчество на д-р Шабански могат да се
разгледат в няколко направления:
Спортно-методическо направление
За подготовката на студентите - специалисти по физическо възпитание и
спорт (I.3, IV. 11, 16, 19, 21, 23,)
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Кандидатът в конкурса, обогатява и разширява знанията в теорията и
методиката на физическото възпитание и развитието на детето, методиката за
провеждането на часовете по физическо възпитание в началното училище, оптималното
функциониране на системите на физическото възпитание и връзката между различните
функционални системи. Откроява главните особености на обучението по физическо
възпитание в малките населени места и в училищата със смесени паралелки, както и
спецификата на преподаването на физическото възпитание в детските градини.
Спортно-организационно направление
В областта, отнасяща се до ролята на държавата и обществото в процеса на
формиране на здраво и работоспособно подрастващо поколение и воденето на
здравословен начин на живот (I.1; II.1; III. 1;IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,15,14, 18,
19,25)
Д-р Шабански проучва, анализира и систематизира различни аспекти на
физическата култура в най-ранна детска възраст и прави връзката между спорта и
туризма. Формулира конкретни предложения и мерки за преодоляването на някои
слабости в съвременната държавна политика, включително и в преподаването на
физическото възпитание в училищата и в спортните клубове.
Разглежда проблемите свързани с ефективността на учебния процес, като
анализира психологичните и социални ползи от заниманията със спорт .
Научно-изследователско направление (№ I. 2; III. 2, 3, 4, 5; IV. 12, 15, 20)
Авторът е изследвал специфичните особености на фехтовката, развитието и като
университетски спорт по света и в България и някои характерни особености на
психическото състояние на занимаващите се с този спорт. Изследвана е техниката на
млади фехтовачи за установяване промяната в стойностите на най-важните показатели,
затвърждаване на уменията и предотвратяването на най-често допусканите грешки.
Направен е анализ на възможностите спорта - фехтовка да бъде използван като
средство за физическо възпитание на децата от началното училище, както и да бъде
преподаван на бъдещите студенти специалисти по физическо възпитание.
Заключение
Всичко изложено по-горе, дългогодишна учебно-преподавателска дейност,
активната спортно-състезателна дейност и приносът в утвърждаването на Департамента
по спорт на кандидата ми дава основание да дам положителна оценка и да предложа на
уважаемото научно жури на гл.ас. д-р Филип Кръстев Шабански да бъде присъдена
академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.3.„Педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт (фехтовка)“.

24.08.2016 г.
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Доц. д-р Боряна Туманова

