До Председателя на Научното жури
към катедра „Начална училищна педагогика”
при ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски”

СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Иван М. Петков, д.н.
относно трудовете на доц. Елена Джамбазова, доктор,
във връзка с участието й в конкурс за заемане на академичната длъжност
„професор”

Конкурсът е обявен за нуждите на катедра „Начална училищна
педагогика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика
/ФНПП/ на СУ „Св. Кл. Охридски” / ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г./ в
професионално направление 1.3. /Методика на обучението по физическо
възпитание и спорт в началното училище/.
В конкурса единствен кандидат е Елена Николова ДжамбазоваСпасунина, доктор, редовен доцент в катедра „Начална училищна
педагогика” на ФНПП, където работи и в момента. Завършва НСА ”В.
Левски” през 1978 г. Трудовият й стаж по специалността възлиза на повече
от 39 /тридесет и девет/ години, от които 8 /осем/ години като учител и
преподавател по физическо възпитание. От 1986 г. е асистент , през 2004 г.
защитава успешно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор”, а
от 2009 г. е доцент. Завършила е успешно 18-месечна специализация в НСА
„В. Левски” по „Организация и усъвършенстване на учебния процес по
физическо възпитание в учебните заведения”. Има наднормена учебна
натовареност. Чете лекционни курсове по 7 /седем/ учебни дисциплини.
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Научен ръководител е на 3 /трима/ докторанти, единият от които е
защитил успешно дисертационният си труд и на 26 /двадесет и шест/
дипломанти. Като рецензент и/или със становище е участвала в 6 /шест/
конкурса за хабилитации. Представен е списък с 23 /двадесет и три/
цитирания, от които 3 /три/ в индексирани списания.
Спазени са всички изсквания на ЗРАСРБ и Правилника за неговото
приложение по провеждането на конкурса.
Общата научна продукция на доц. Е. Джамбазова до момента възлиза
на 86 /осемдесет и шест/ научни труда, а в конкурса за академичната
длъжност „професор” участва с 21 /двадесет и един/ научни труда, от
които 1 /една/ монография в размер на 172 стр., 3 /три/ учебници и учебни
помагала, от които две самостоятелни и едно като водещ автор, в размер
общо на 325 стр. и 17 /седемнадесет/ публикации в научни списания и
сборници /единадесет самостоятелни или като първи автор/. Осем от тях
са на кирилица и девет на латиница.
Основните приноси в научноучебната продукция на доц. Е. Джамбазова
могат да се формулират както следва:
1. Извършен е репрезентативен, аналитичен и критичен преглед на
щафетните игри като ефективно средство на физическото възпитание
в прилаганите учебни програми за ученици. Предложени и
апробирани успешно са нови авторски щафетни игри в уроците по
физическо възпитание.
2. Изготвени, апробирани и приложени с успех са собствени
педагогически методики и са разширени съществуващите досега за
обучение по физическо възпитание на ученици от началните класове.
3. Разработена и внедрена е начална методика на обучение по
баскетбол за деца в предучилищна възраст.
4. Проучено е отражението на физическото възпитание в училищни
условия върху психоемоционалното състояние на ученици от 1-ви
учебен клас.
5. Разработена и внедрена е информационна технология за игри и
други средства в помощ на учителя по физическо възпитание в
ежедневната му практика.
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В някои от трудовете се откриват известни недостатъци и/или
пропуски, които обаче не са от съществено значение и не намаляват
общата ми положителна оценка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прегледът и анализът на професионалния път и представените
научно-методически трудове на доц. Е. Джамбазова показват
недвусмислено, че тя
е изградена академична личност,
преподавател със сериозна по обем и качество научна продукция.
Има достатъчен хорариум и предвидени учебни дисциплини за
лекционни курсове. Монографията, учебните й помагала и научните
публикации са с голяма практическа и научна стойност и могат да се
ползуват в ежедневната практика от учителите по физическо
възпитание.
Изложените дотук факти относно педагогическата и научна
дейност на кандидата, големият преподавателски опит и ерудиция и
личните и и професионални качества, ми дават основание убедено
да предложа на членовете на научното жури да гласуват
положително за избирането на доц. Елена Николова ДжамбазоваСпасунина, доктор, на академичната длъжност „професор”.

15.03.2018 г.

Дал становището:
/проф. д-р Иван М. Петков, д.н./
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