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на доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева 

кандидат за академичната длъжност “професор” в Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – предучилищна 

педагогика) 

 

І. Обща характеристика и професионална биография на 

кандидата 

Кандидатът за академичната длъжност “професор” в Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – предучилищна 

педагогика) доц. Снежанка Въчева е завършила специалност 

“Предучилищна педагогика», ОКС «магистър» ЮЗУ «Неофит Рилски», 

гр. Благоевград. През 1996 г. е придобила образователната и научна 

степен “доктор по педагогика», от 2000 г. е доцент (СНС по педагогика 

при ВАК). Работи като преподавател на ПОТД в Шуменския 

университет от 1986 г. досега и е доцент в катедра “ТОПО и ПУНУП” на 

Педагогическия факултет на Шуменския университет. Доц. Въчева е 

член на Факултетния съвет на Педагогическия факултет. Била е зам. – 

декан на Педагогическия факултет. 

 

 



ІІ. Обща характеристика на научната продукция 

Единственият кандидат по конкурса за “професор” има 4 

монографии, 3 учебни пособия, 50 статии и 34 доклада. Доц. С. Въчева 

има над 21 цитирания. 

В конкурса участва с 2 монографии, 2 учебни пособия, 2 студии, 28  

публикации, от които 7 в чужбина и 20 доклада в сборници от научни 

конференции, от които 5 в чужбина. Всички горе изброени публикации 

са различни от публикациите за придобиване на научната длъжност 

„доцент” и имат отношение към проблемите на предучилищното 

образование и възпитание, екологичната култура на 5-7 годишните деца 

и екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст. 

Всички представени публикации са в областта на обявения 

конкурс. 

В монографиите са представени актуалните проблеми на 

предучилищното образование, съвременните технологии на обучението 

и възпитанието в предучилищните възпитателни учреждения, 

подготовката и квалификацията на педагогически кадри за детските 

градини в Р България.  Научно-теоретичният и исторически анализ на 

предучилищното възпитание в България в периода 1994-1991 г. и 

предучилищното възпитание в град Варна са в основата на съдържанието 

на научните трудове. 

Тематиката на представената научна продукция е актуална и 

интересна, касаеща проблеми, свързани с подготовката и 

квалификацията на детските учители, както и с особеностите на детската 

възраст. Всичко това представя доцент Въчева като ерудиран и 

интердисциплинарен изследовател, работещ в областта на 

предучилищната педагогика. 

 

 



ІII. Учебно-преподавателска дейност 

Преподавателската й дейност е в областта на предучилищната и 

началната училищна педагогика. Доц. Снежанка Въчева чете лекции по 

дисциплините: Предучилищна педагогика, Педагогика на 

взаимодействието „дете-среда”, Педагогика на ранното детство, 

Предучилищно образование, Начална училищна педагогика. Учебните 

програми по тези дисциплини ежегодно се актуализират съобразно 

актуалната информация по проблемите на предучилищното образование 

и възпитание. 

Широкият диапазон от учебни дисциплини потвърждава високата 

ерудиция и специална подготовка на доц. С. Въчева. 

 

IV. Оценка на основните научни приноси на кандидата 

1. В областта на предучилищното възпитание 

 В резултат на анализ на исторически документи и факти са 

изведени специфичните параметри на предучилищното възпитание в Р 

България в следните четири периода: 1944-1948 г.; 1948 – 1959 г.; 1959 – 

1979 г.; 1979 – 1991 г. 

 Предложена е концепция за предучилищното възпитание в 

нашата страна. 

  Изведени са индикаторите и е представена в исторически 

план характеристиката на предучилищното възпитание в гр. Варна. 

2. В областта на образованието и обучението 

 Разработена е концепция за осигуряване на качествено 

предучилищно възпитание и предучилищно образование, основана на 

изследване на индикаторите на предучилищната педагогика. 

 Изведени са актуалните параметри на съвременното 

предучилищно образование и квалификация на педагогически кадри за 

детските градини и обединените детски заведения. 



Актуалността и значимостта на научните приноси на кандидата за 

мен са безспорни. 

Предложените публикации имат както теоретичен, така и 

практичен принос и може да се използват от широк кръг специалисти, 

работещи в областта на предучилищната педагогика. 

Важен щрих  към професионалния портрет на доц. Въчева е 

участието й в 3 международни, 9 национални, 7 общински и 6 

вътрешноуниверситетски проекта. 

Доказателство за високия й професионализъм са дейности като: 

 Научен ръководител на един успешно защитил докторант, на 

двама докторанти, отчислени с право на защита и научното ръководство 

на един докторант в редовна форма на обучение от уч. 2013/2014 година. 

 Научен ръководител на 12 учители и директори в ДИКПО – 

гр. Варна, придобили първа и втора  професионално-квалификационна 

степен. 

 Научен ръководител на 10 успешно защитили дипломанти, 

от които 4 в ОКС „бакалавър” и 6 в ОКС „магистър”. 

V. Заключение 

Високата публикационна активност и постигнатите научни 

резултати ми дават основание убедено да препоръчам на уважаемото 

Научно жури  да избере доц. д-р Снежанка Георгиева Въчева за 

заемане на академичната длъжност “професор” в Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – предучилищна 

педагогика)  

 

     Рецензент: 

       (проф. д. ик. н.  М. Бонева) 


