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СТАНОВИЩЕ 
 

От проф. Иван Петров Топузов - катедра “Кинезитерапия” на 
Факултет “Обществено здраве и спорт” при ЮЗУ “Неофит Рилски” 

– Благоевград. 
 

Относно: Конкурс за академичната длъжност доцент в професионално 
направление І.2. Педагогика, научна специалност „Теория и методика на 
физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на 
лечебната физкултура)”, за нуждите на катедра „Спорт“ към Факултет 
„Обществено здраве и спорт“ при Югозападен университет “Неофит 
Рилски“- обявен в Държавен вестник, брой № 88, от 08.10.2013 г.  

 
       За участие в конкурса документи е подал само един кандидат – ИВАН 

КОСТАДИНОВ ГЛУШКОВ – главен асистент в катедра „Спорт“, 

Факултет  „Обществено здраве и спорт“ на Югозападен университет 

“Неофит Рилски” - Благоевград.  

       Кандидатът за доцент е опитен специалист в областта на спорта,  

дългогодишен преподавател по зимни спортове (ски) и тенис на маса, 

като по тези спортни дисциплини е издал и учебни ръководства за 

студентите.  

       Същият е защитил  дисертация прз 2010 г. на тема “Особености и 

развиване на пространствените, времевите и силовите ориентировки на 

6 – 7 годишни деца в предучилищното физическо възпитание”, за което 

е получил образователната и научна степен “доктор”. 

       В конкурса за доцент, кандидатът  представя  38   научни труда. От 

тях: Дисертация - 1, Монографии – 2 бр., Учебно пособие – 1 бр. 

      Своеобразен връх в творческите му търсения през годините са 

излезлите през 2013 година две монографии: “Процесуални и 

резултативни особености на ориентировъчната дейност във 

физическото възпитание” и “Технологичен модел за развиване на 

ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание”, 

отпечатени от Университетското издателство на ЮЗУ – Благоевград. 
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       Много от теоретичните постановки в двата труда са оригинални, имат  

приносен характер и се публикуват за пръв път у нас. 

       Публикациите в научни списания и сборници са общо  -   34 броя, от 

тях: у нас -  27  бр., в чужбина -  7 бр. (в Русия ,  в Македония  и  Гърция). 

Броят на публикациите, в които Иван Глушков е водещ или втори автор са 

27 броя.  

       Публикациите в научни списания са предимно в сп. Спорт и наука, 

както и в сп. Начално училище, Физичка култура (Скопие),  Кинезиология 

(Скопие), Детский сад, семья, воспитание (Москва). 

      Участие с доклади в научни конференции, общо – 29  броя, от тях: у 

нас – 23, в чужбина – 6 броя. 

      Тематиката е разностранна, като засяга различни проблеми, 

отнасящи се най-вече до преподаваните от Иван Глушков на студентите 

спортни дисциплини и ориентировъчните способности на децата от 

предучилищна възраст (засегнати преди всичко в дисертацията и 

последвалите я две монографии).  

        Кандидатът е участвал успешно в 2 научно-изследователски 

проекта.: 

Един целеви по наредба  9 – 1 (член на екипа) – 85 000 лв.  

И един по ОП  РЧР –1 (вътрешен експерт по проекта) – 282 500 лв. 

(2013-2014 г.) 

        Приносите от научните публикации на Иван Глушков са в двете 

насоки – теоретически и практически.  

        Сред теоретичните са тези, свързани с теорията на физическото 

възпитание и по-специално с подходите в ранните възрастови периоди. 

Установени са особеностите на пространствените, времевите и 

силовите ориентировки на децата от подготвителната група за училище, 

проявявани във физическото възпитание и включващи  състоянието, 

промените и половите им особености, както и зависимостите между 
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показателите на ориентировките. Разработен е инструментариум от 

тестове и методики за диагностика на трите вида ориентировки, част от 

които са оригинални, разработени за пръв път у нас. 

         Практическите му приноси са преди всичко в разпределенията  

на педагогическите дейности за развиване на пространствените, 

времевите и силовите ориентировки във физическото възпитание и в 

методическите насоки за развиване на ориентировъчната дейност на 

обучаваните деца. Към тях се отнася и разработената  диагностична 

система за контрол и оценка на ориентировъчните способности на 

децата. 

        Учебната дейност на кандидата за доцент винаги е заемала много 

важно, понякога през годините приоритетно място в неговото ежедневие в 

университета.  В последните години е разработил и внедрил в обучението 

на студентите редица учебни програми:  по Биомеханика – за 

специалността „Физическо възпитание и спорт”, по Методика на 

обучението по зимни спортове – лекционен курс, по Ски – 3 бр.(за 

„Учебен курс по ски“;  „Спорт по избор - Ски“ и за факултативната 

учебна дисциплина „Спортно усъвършенстване по ски“), както и по Тенис 

на маса – 2 бр. (за спец. ФВС и за спорт по избор). 

        Един ретроспективен поглед върху цялостната кариера на кандидата 

за доцент показва, че в началните си университетски години, той е 

отдавал по-голямо значение на преподавателската и обществената си 

дейност (дълги години е бил и председател на Университетската 

организация на КНСБ), а в последните десетина години негов приоритет 

става научната дейност. Понастоящем той е един от най-опитните 

практици и теоретици в катедра “Спорт” на Факултет “Обществено здраве 

и спорт”, което е предпоставка за хабилитирането му. 
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             В заключение, имайки предвид цялостното научно 
творчество на кандидата, натрупаният от него през годините 
сериозен опит в областта на преподавателската дейност и 
посочените научно-теоретически и приложно-практически 
приноси, които оценявам положително считам, че ИВАН 
КОСТАДИНОВ ГЛУШКОВ, доктор, напълно отговаря на 
изискванията на ЗНЗС и може да му бъде присъдена академичната 
длъжност  ДОЦЕНТ в професионално направление І.2. Педагогика, 
по научната специалност “Теория и методика на физическото 
възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната 
физкултура)”. 
 

 
 

 
 
 
                                            Изготвил становището: 

 /проф. д-р Иван Топузов, д.м., д.п.н./ 
 
07.01.2014 г. 
София 
 
 
 
 


