
СТАНОВИЩЕ 
 

на проф. д.и.н.Георги Колев 

катедра „Социална работа”, Педагогически факултет 

 

Относно: преподавателската и научно-изследователската дейност на доц. 

д-р Снежанка Георгиева Въчева, участничка в конкурс за заемане на 

академична длъжност „професор” в ШУ „Еп. К. Преславски” в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - предучилищна 

педагогика). 

 1. Преподавателска дейност. 

      Образованието и  професионалният стаж на доц. Сн. Въчева са в 

сферата на образованието. След завършването на висшето си образование 

във ВПИ "Неофит Рилски”, гр. Благоевград тя постъпва на работа като  

преподавател по предучилищна педагогика във ВПИ, Шумен. През 1996 г.  

Сн. Въчева защитава успешно дисертационнен труд, а през 2000 г. става 

доцент по педагогика. Отначало чете лекции в специалност 

„Предучилищна педагогика”, а след това в специалностите 

"Предучилищна и начална училищна педагогика" и „Начална училищна 

педагогика”. Тя полага изключителни усилия за разработването на 

лекционните курсове по предучилищна педагогика, педагогика на 

взаимодействието "дете - среда" и др., с което съдейства за повишаването 

на качеството на обучение във висшето учебно заведение. На настоящия 

етап Въчева продължава да чете лекции по тези дисциплини в ОКС – 

„бакалавър”. Заедно с това се включва активно и в подготовката на 

студенти в магистърските програми, организирани към специалност 

”Предучилищна и начална училищна възраст”, като отново лекционните й 

курсове са свързани с възпитанието и обучението на децата. През 



последните години участва и в квалификацията на учители, осъществявана 

от ДИКПО. От изложеното става ясно, че доц. Сн. Въчева реализира 

многостранна преподавателска дейност, в която проявява  

професионализъм. Участва в 3 международни проекти, 9 национални, 7 

общински и 6 междувузовски, на 2 от тях е ръководител. 

 

 2. Научно-изследователска дейност. 

     Доц. д-р Снежанка Въчева участва в конкурса за професор със следната 

научна продукция: 2 монографии, 2 учебни помагала, 2 студии  и 52 

публикации в специализирани списания, годишници и сборници, от които 

32 статии в списания и годишници. Добър атестат за нейната 

научноизследователската дейност е фактът, че шест от публикациите са 

отпечатани в индексирани списания и един сборник, а общо 11 са 

публикациите й в чужди издания. 

      В специално монографично изследване "Предучилищното възпитание в 

България през периода 1944-1991 г." се изследва развитието на 

предучилищната теория и практика. В него са отразени водещите идеи  на 

и теории на редица български педагози и психолози. На основата на 

архивни материали, нормативни документи и литературни източници е 

проучено развитието на детските градини в България; организацията на 

педагогическия процес в тях и подготовката на предучилищни педагози. 

В монографията "Предучилищното възпитание в град Варна", студиите и 

редица публикации също се проследява развитието на предучилищната 

теория и практика.  

   В творчеството на доц. д-р Сн. Въчева се разглеждат още следните 

актуални проблеми на предучилищната педагогика: специфика на 

обучението в предучилищна възраст, иновации в организацията, 

съдържанието и управлението на предучилщното образование, личностна 



и математическа готовност на децата за училище,   агресия на децата от 

предучилищна възраст и др.  

Научни приноси на кандидата   

     Основните приноси на доц. д-р Снежанка Въчева се състоят в следното: 

1. Задълбочено е проучено развитието на теорията и практиката на 

предучилищното възпитание през периода 1944-1991 г. Изучаването на 

процеса на усъвършенстване и развитие на системата на предучилищното 

възпитание, анализът на позитивните и негативните тенденции в този 

процес позволява да се обобщи опита и се осмисли възможността той да се 

използва в днешната практика. 

    2. Проследено е развитието на детските градини в град Варна. 

Монографичното изследване позволява да се създаде по-цялостна картина 

на образованието в града и предучилищното възпитание в България. 

    3. Изследвано и анализирано е научното творчество на Елка Петрова, 

която в продължение на 50 години допринася за развитието на теорията и 

практиката на предучилищното възпитание в България. 

       Като член на специализираното научно жури изразявам своето 

убеждения, че доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева притежава 

необходимите качества да бъде избрана на академичната длъжност 

„професор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика ((Теория на възпитанието и 

дидактика - предучилищна педагогика). 

 

 

16 .07. 2014 г. 

Шумен                                                                 Подпис: 

                                                                       /проф. д.и.н. Георги Колев/ 

 

 


