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СТАНОВИЩЕ  

 

от доц. Костадин Кирилов Костов, преподавател по кинезитерапия в Департамент 

по спорт на Софийски университет “Св. Климент Охридски” – София, относно 

преподавателската и научно-изследователската дейност, теоретичните и практико-

приложните приноси в публикациите на доц. Елена Николова Джамбазова – Спасунина 

– доцент по Методика на обучението по физическо възпитание и спорт,  във Факултет по 

начална и предучилищна подготовка (ФНПП)  при Софийски Университет (СУ) “Св. 

Климент Охридски”, представени за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност  “професор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 

по… (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище).  

Конкурсът  е законно обявен в ДВ, бр. 91/ 14.11.2017г. и се провежда при спазване 

на всички клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Това дава право на 

Научното жури да проведе оценяването на кандидата в съответствие с чл. 24 от ЗРАСРБ 

и чл. 53 от Правилника за прилагане на закона. Кандидатът е представил пълния 

комплект от необходими документи по процедурата.  

1. Общо представяне на кандидата  

Доц. Елена Николова Джамбазова - Спасунина завършва средно образование  през 

1972 година в СОУ „Неофит Рилски“ гр. Долна баня. През 1978 година завършва ВИФ 

„Георги Димитров“ (сега НСА „Васил Левски“). От 1978г. работи като преподавател по 

физическо възпитание в  основно училище в с. Челопеч до 1981г., след това до 1983г. – 

в 81-во училище „Виктор Юго“ гр. София. През 1983г. започва работа като преподавател 

по физическо възпитание в ИДНУ „Н. Крупская“ гр. София. След успешно спечелен 

конкурс през 1986г. е назначена на работа като асистент във ФНПП на СУ „Св. Климент 

Охридски“, след което  следва професионално израстване като главен асистент и доцент 

(2009). През 2004 защитава образователна и научна степен „доктор” на тема:”Страхът у 

учениците от I-IV клас в обучението по физическо възпитание”. 

2. Общо описание на представените материали  

Научната продукция на доц. Джамбазова включва общо 64 публикации (3 

монографии и глави от монографии, 20 учебника и учебни помагала, 28 статии в научни 

списания, 13 статии в сборници от научни конференции), от които 21 подлежат на 

рецензиране за целите на конкурса за заемане на академичната длъжност „професор”. 

  Представените за участие  в  конкурса статии в списания и доклади  от научни 

форуми, са публикувани в периода 2010-2017 година и  показват активността на 

кандидата в провежданите  конференции и конгреси, както в страната, така и в чужбина. 

Доц.  Елена Джамбазова участва в 7 национални и 2 международни научни  

проекта.  

Налице са 23 библиографски цитирания, осем индексирани публикации. 

Броят,  тематиката, обемът и качеството на представените за конкурса публикации 

на доц. Джамбазова отговарят на  изискванията на Закона за развитието на академичния 

състав в Република България към момента, както и съответните документи на  
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Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в Софийския университет.   

Заявените от кандидата теоретични приноси са адекватни на съдържанието на 

представените публикации и свидетелстват за задълбоченост на професионалната 

рефлексия.  

Приемам изцяло приносите на кандидата, систематизирани в едноименната 

справка.  

3. По-главните теоретични приноси на научната продукция биха могли да се 

формулират, както следва:   

- Описани са авторови станционни комбинации и щафетни игри за 

усъвършенстване на движенията 

- Предложена е методическа последователност за овладяване на учебното 

съдържание по физическо възпитание и спорт за ученици от първи и втори клас. 

- Представена е методика за начално обучение в баскетбол за седем годишни деца, 

в детската градина и началното училище. 

4. Като съществен практико-приложен принос на кандидата бих откроил 

разработването на информационен продукт, в който е обхванат широк набор от различни 

видове игри, насочен към формиране на уменията на учителите по физическо възпитание 

за правилен подбор, подготовка и провеждане на подвижни игри. 

- Проведено е проучване сред начални учители за същността, формите и 

естеството на физкултурната пауза и са предложени подходящи примерни игри при 

провеждането на тази форма на работа.  

5. Преподавателската дейност е свързана основно с ФНПП на Софийски 

Университет „Св. Климент Охридски“, където доц. Джамбазова е  щатен 

преподавател с 32 годишен стаж. Тя преподава   лекционни курсове по седем учебни 

дисциплини.  

Участвала е при съставянето на учебните планове  и програми на ФНПП, вкл. 

по специалността Физическо възпитание и спорт – ОКС бакалавър, която тя 

инициира във ФНПП на  СУ и утвърди. 

Допълнителен атестат за академичния ѝ авторитет е научното ръководство на 

трима докторанти (един, от които е успешно защитил своя докторат) и десетки 

дипломанти.  

6. Запознаването с творческата дейност на кандидата за професор, ми дава 

основание да направя заключение, че с цялостната си преподавателска и научно-

изследователска дейност доц. Джамбазова е изявен специалист с богата 

професионална компетенция в научната област, в която е обявен конкурсът.  

  На основание на горните изложени доказателства за академична активност 

на доц. Джамбазова,  изразявам мнение, че   научно- изследователската и 

преподавателската й дейност  отговаря на изискванията за заемане на академичната 

длъжност „Професор”. 
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Цялостното научно творчество, натрупаният от нея през годините сериозен 

опит в областта на преподавателската дейност и посочените научни и приложно-

практически приноси, ми дават основание да предложа на уважаемото Научно жури 

да избере доц. Елена Николова Джамбазова за академичната длъжност „професор“ 

по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по… (Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт в началното училище). 

 

04. 03.2018 г.                                Член на жури:  

                                                                             Доц. К. Костов  

             

 


