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Предложеният ми за рецензия дисертационне труд се състои от 
увод, три глави, обобщение, изводи и приложения.

В глава първа докторантката прави теоретичен анализ на 
технологичната подготовка в предучилищна възраст и представя 
подробно проучване на нормативните документи, свързани с 
формирането на начална технологична култура и игрова компетентност 
у децата от подготвителната група на детската градина, като 
програмно-методическата документация е представена и в табличен 
вид. Прецизно са представени понятията и термините, свързани С 
педагогическия модел за формиране на игрова компетентност чрез 
използване на условно изобразителни средства в педагогическото 
взаимодействие. Конкретизирани са видовете графични задачи с 
практическа насоченост.

В глава втора докторантката представя методическите основи на 
изследването и определя обекта, предмета, целта, задачите на



изследването и формулира работната хипотеза. Описани са подробно 
използваните методи на изследване, представена е методиката за 
диагностика на знанията и уменията за изпълнение на трудова задача 
чрез и по графичен модел.

Диагностиката на входното равнище на графичните знания и 
умения е проведена чрез тест-стълбица по определени критерии и 
показатели.

В трета глава е представен педагогически модел за формиране 
на игрова компетентност у 6-7 годишни деца чрез използване на 
условно изобразителни средства. Използвани са възможностите на 
игровата технология на база конструктивна игра.

Диагностичните резултати, получени чрез решаване на 
конкретни конструктивно-технически задачи във всеки междинен етап 
от формирашия експеримент са показателни за отчитане на степента на 
знанията и уменията на 6-7 годишните деца за участие в дейности с 
условно изобразителни средства в тяхната конструктивно-техническа и 
игрова дейност, т.е. за степента на формиране на графичната и игровата 
им компетентност.

Диагностицирането на резултатите при експерименталната група 
е резултат на обработка на емпиричния материал по съответни 
критерии и показатели. Резултатите от експерименталните групи са 
представени в кръгови диаграми.

Резултатите от прилагане на педагогическия модел в контролната 
и експерименталната група са представени графично и таблично.

Критериите и показателите за оценка и диагностика са ясно и 
точно дефинирани.

Експертната оценка отразява резултатите от решаването на 
конкретни практически задачи, свързани с планиращи и 
организационни дейности.

Степените са ниска, средна и висока със съответните 
характеристики, а оценката е по шестобалната система.

Изследваните критерии са два:
Критерий 1. Степен на овладяване на умение за планиране на 

игрови действия и Критерий 2. Степен на овладяване на умения за 
организиране на игрови действия.

Доказано е, че децата от експерименталната група в по-голяма 
степен се включват в алгоритъма за планиране решението на 
самостоятелно подбрана за игрова дейност трудова задача и показват 
по-висока степен на логическо мислене, степен на антиципация, степен 
на рефлексивно осъзнаване.



Образователната технологична среда способства за развитието на 
познавателните и практически знания и умения в живота на детето.

Разработеният дисертационен труд доказва компетентността на 
докторантката по проблема и богатия й педагогически опит.

Използвайки условно изобразителните средства в дейности с 
конструктивно-технически и игров характер докторантката доказва 
тяхното значение за развитието на познавателните и практически 
знания и умения в личностно-ценностния живот на детето, стимулира 
творческата му активност.

Предложеният педагогически модел със своето съдържание, 
надежност и валидност, дава основание същият да бъде прилаган и в 
другите възрастови групи.

Изводите са резултат от реализираното изследване, апробацията 
на предложения модел, от направения качествен и количествен анализ.

Отделни части от настоящото изследване са докладвани на научи 
форуми.

Приносите на предложения дисертационен труд имат както 
теоретичен, така и практико-приложно значение, а именно:
П риноси с теоретичен характер:

• Изработена е система от дидактически технически средства и 
материали, чието приложение води до повишаване степента на 
развитие на графичната култура и игрова компетентност на 
децата.

• Създадени са: Система от критерии и показатели за диагностика 
на графичните умения у децата и Система от критерии и 
показатели за диагностика, степента на овладяване на уменията 
за планиране и организиране на игрови действия чрез прилагане 
на условно изобразителни средства, явяващи се иманентен 
компонент на игровата компетентност.

• Предложена е система от технически задачи с вариативно 
усложняващо се съдържание, която съдържа операционно- 
практически компонент в дейността на учителя за практическо 
приложение на условно изобразителните средства в културно- 
образователната област «Бит и технологии».
Основният нрннос на настоящия дисертационен труд е в 

конструирането и представянето на теоретико-приложен модел за 
повишаване на игровата компетентност на децата в предучилищна 
възраст чрез използване на условно изобразителни средства в 
педагогическото взаимодействие. За първи път е систематизирано



такова учебно съдържание на педагогически модел на игрова 
компетентност чрез виедряваие на условно-изобразителни средства. 
Приноси с ирактико-приложен характер:

• Разработени са дидактически средства, които могат да се 
използват за формиране на графична култура и нарастване на 
игровата компетентност на децата.

• Предложеният методически модел е методическо ръководство в 
образователно-възпитателния процес в детската градина. Този 
модел може да бъде използван и при обучението на студентите от 
специалностите Предучилищна педагогика и Предучилищна и 
начална училищна педагогика.

• Моделът може да се използва при разработване на програмни 
документи за предучилищна възраст в образователното 
направление «Конструктивно-технически и битови дейности». 
Докторантката има 7 публикации по темата на дисертационния

труд.
По обем (262 с.), цитирани литературни източници (153, от които 

14 на английски, 16 на руски и 123 източника на български език), 
актуалност на проблема и съдържание представеният труд отговаря на 
всички изсквания за такъв тип разработка.

Авторефератът отразява цялостно и точно съдържанието на 
предлагания дисертационен труд.

Изложеното по-горе и факта, че разработеният актуален 
педагогически модел има практическо и теоретично приложение в 
работата на учителите от предучилищна степен, високата ерудиция и 
прецизност на докторантката, която е изграден специалист в областта 
на методиката на обучение по техника и технологии ми дава основание 
убедено да препоръчам на многоуважаваните членове на научното 
жури да гласуват «За» предложение пред ФС на Светла Христова 
Петкова да бъде присъдена образователната и научна степен «доктор» 
по научната специалност «Методика на обучението по техника и 
технологии».
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