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АВТОРИТЕ НА БРОЯ
Веселина Василева ПЕТРОВА (Veselina Vasileva PETROVA) – професор, доктор, преподавател в катедра „Предучилищна педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси:
педагогика на висшето образование, методика на обучението по български език и литература, развитие
на устната реч. Научна продукция: монография „Развитие на устната реч в предучилищна възраст.
Велико Търново: Слово“ (2012), учебници, книги, учебни помагала, методически ръководства, статии,
доклади. Членство в научни организации: член на Съюза на учените в България.
Е-mail: veselinavpetrova@abv.bg
Петя Йорданова КОНАКЧИЕВА (Petya Yordanova KONАKCНIEVА) – доцент, доктор,
преподавател в катедра „Предучилищна педагогика“ на Педагогическия факултет към ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Научни интереси: методика на обучението по околен свят в детската градина,
предучилищна педагогика, дидактика на висшето педагогическо образование. Научна продукция:
монографии, учебници, учебни помагала, студии, статии и доклади на научни конференции. Съавтор
на педагогическа система „Моливко“ за предучилищно възпитание и подготовка, одобрена от МОН.
Членство в научни организации: член на Съюза на учените в България.
E-mail: petyaunivt@mail.bg
Даниела Тодорова ЙОРДАНОВА (Daniela Todorova YORDANOVA) – професор, доктор в
катедра „Начална училищна педагогика“, Педагогически факултет; ръководител катедра „Начална
училищна педагогика“; заместник-директор на Департамент за продължаващо образовани и квалификация на педагогическите специалисти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси:
методика на обучението по български език и литература в начален образователен етап; съвременни
образователни технологии в обучението по български език; обучение по правоговор и правопис в 1.–
4. клас; възприемане, разбиране, осмисляне и интерпретиране на художествен текст в етапа 1.–4.
клас чрез синтез на изкуства; педагогика на висшето образование. Научна продукция: монографии,
учебници, учебни помагала, сборници, студии и статии.
E-mail: danni_vt@abv.bg
Пенка Тодорова КЪНЕВА (Penka Todorova KANEVA) – доцент, доктор, преподавател в
катедра „Начална училищна педагогика“ при Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“. Докторска дисертация на тема: „Формиране на начални умения за четене с разбиране
на английски като чужд език – II клас“. Научни интереси: Ранно езиково обучение по английски
език, психолингвистика, социолингвистика. Научна продукция: монография: „Английският правопис
в начална училищна възраст“ (2012), учебно помагало: „Първи упражнения за четене и правилно
писане на английски език“ (2012), студия: „Literacy readiness in teaching English. In: Acquisition of Slavic
Languages“ (2015), доклад от научна конференция: „Критерии за избор на учебен комплекс по английски
език“ (2018).
E-mail: p.kuneva@gmail.com
Иванка Минчева ГЕОРГИЕВА (Ivanka Mincheva CEORGIEVA) – доцент, доктор, преподавател в катедра „Алгебра и геометрия“, факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“. Научни интереси: методика на обучението по математика в началното училище,
методика на обучението по математика в 5.–12. клас. Научна продукция: монографии, учебници и
учебни пособия, студии, статии и доклади от научни конференции. Консултант – методик на учебник
по математика за 1. клас, одобрен от МОН. Монография: Връзките събиране–изваждане и умножение – деление в обучението по математика в началните класове. // Vrazkite sabirane–izvazhdane i umnozhenie – delenie v obuchenieto po matematika v nachalnite klasove (2012). Членство в научни организации:
член на Съюза на учените в България и член на Съюза на математиците в България.
E-mail: v.mincheva@yahoo.com
Мартин Манчев БОНЕВ (Martin Manchev BONEV) – докторант в катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ при Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
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Научни интереси: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, баскетбол,
баскетбол 3х3. Тема на дисертационен труд: Методика за обучение по баскетбол 3х3 на 12–14годишни ученици.
E-mail: martinbonev@abv.bg
Людмил ПЕТРОВ (Lyudmil PETROV) – професор, доктор, ръководител на катедра „Теория и
методика на физическото възпитание“, Педагогически факултет, Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“. Научни интереси: Tеория и методика на физическото възпитание и спорта,
студентски спорт, баскетбол. Тема на дисертационен труд: „Изследване на двигателната подготовка на подрастващи 12–18-годишни баскетболисти“, ВАК, София (1995). Монография: Пeтрoв, Л.
(2011). Хoлиcтичнa cъщнocт и функции нa пoдгoтoвкaтa нa млaди бacкeтбoлиcти. Вeликo Търнoвo: Aй
aнд Би. Членство: Академия на науките и изкуствата – България.
E-mail: ludmilpetrov55@gmail.com
Мирослава Маринова ПЕТКОВА (Miroslava Marinova PETKOVA) – доцент, доктор, преподавател Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: подвижни
игри, бадминтон, теория и методика на физическото възпитание и спорта и др. Монографии: Акценти
в модулното обучение – игри и бадминтон (2014); Дидактическо осигуряване на учебния процес по
физическо възпитание и спорт (2014); Игровият подход в обучението по баскетбол (2016); учебници
учебни помагала, студии, статии и доклади у нас и в чужбина. Членство: Факултетен съвет при
Педагогически факултет на ВТУ.
E-mail: m.gardeva78@gmail.com
Милена Величкова АЛЕКСИЕВА (Milena Velichkova ALEKSIEVA) – професор, доктор,
преподавател в катедра „Теория и методика на физическото възпитание“, Педагогически факултет,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: детско-юношески спорт; младежки дейности и
спорт; адаптирана физическа активност; баскетбол; спортна анимация. Монографии: Игровият
подход в обучението по баскетбол (2016); Начално обучение по баскетбол – практико-педагогически
аспекти (2012).
E-mail: milena.alexieva@gmail.com
Данаил Михайлов КИРОВ (Danail Mihailov KIROV) – асистент в катедра „Теория и методика
на физическото възпитание“ при Педагогически факултет на ВТУ. Научни интереси: баскетбол, спортен
мениджмънт, теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка и др.
E-mail: danail.mihaylov@gmail.com
Мария Цанкова ЦАНКОВА-КАЛОЯНОВА (Maria TZANKOVA-KALOYANOVA) –
асистент, доктор, преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски“, София, факултет
„Педагогика“, катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“. Научни интереси: теория и методика на физическото възпитание и спорта, студентски спорт, баскетбол. Тема на дисертационен труд: „Влияние
на спортната подготвеност върху състезателната реализация при подрастващи баскетболистки“, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (2017).
E-mail: maria_tzankova@abv.bg
Галимир ТОМОВ (Galimir TOMOV) – докторант в Национална спортна академия „Васил
Левски“, София, факултет „Педагогика“, катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“. Научни интереси:
баскетбол, теория и методика на спортната тренировка.
E-mail: galis_2@abv.bg
Мариана Алексиева БОРУКОВА (Mariana Alexsieva BORUKOVA) – главен асистент,
доктор, преподавател в катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ при факултет „Педагогика“ на НСА
„Васил Левски“. Докторска дисертация: „Усъвършенстване системата за прием и контрол на баскетболни таланти в спортните училища в България“. Научни интереси: високо спортно майсторство и
игровата ефективност в баскетбола, управление и контрол при работата с подрастващи баскетболисти,
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адаптиран баскетбол и мениджмънт на спортни събития. Научна продукция: учебни програми по
баскетбол за спортните училища, електронен учебник за дистанционно обучение, съавторство на
„Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища“ и
монография: „Управление и контрол на спортната подготвеност при 13–14-годишни баскетболистки“
(2018).
E-mail: marianaborukova@gmail.com
Явор Георгиев АСПАРУХОВ (Yavor Georgiev ASPARUHOV) – асистент, преподавател в
катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ при факултет „Педагогика“ на НСА „Васил Левски“. Научни
интереси: високо спортно майсторство в баскетбола, управление и контрол при работата с подрастващи баскетболисти.
E-mail: y.asparuhov@abv.bg
Мариана Минчева ГЪРМИДОЛОВА (МОЙНОВА) (Mariana Mincheva GARMIDOLOVA (MOYNOVA) – професор, доктор на педагогическите науки в катедра „Начална училищна
педагогика“, Педагогически факултет; ръководител катедра „Методика на изобразителното изкуство“
във Факултет по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси:
методика на обучението по изобразително изкуство, арттерапия, теория и история на изобразителното
изкуство. Научна продукция: монографии, електронни учебници, учебници и учебни помагала, студии,
статии.
E-mail: mariana.moynova@gmail.com
Марина Теофилова ТЕОФИЛОВА (Marina Teofilova TEOFILOVA) – доцент, доктор,
преподавател в катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“, Факултет по изобразително
изкуство, ВТУ„Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: визуални изкуства, възпитание чрез
изкуство. Автор на две монографии и научни статии. Членство: Съюз на учените в България.
E-mail: marisha@mail.bg
Калин Петров ГРОЗДЕВ (Kalin Petrov GROZDEV) – магистър по медицина, специалист
по психиатрия, магистър по психология, магистър по социално управление. Здравен мениджмънт.
Хоноруван преподавател в катедра „Предучилищна педагогика“, Педагогически факултет при ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“. Научни интереси: диагностика и терапия на комуникативните нарушения,
патологизиращо възпитание, проблеми на детското здраве, съвременни технологии за възпитаване в
здравна култура. Научна продукция: съобщения, доклади, научни статии.
E-mail: kalinpgrozedv_79@abv.bg

134

