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професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; 

научна специалност „Методика на обучението по техника и технологии“

I. Обща оценка на кандидата
Светла  П еткова  е получила ОКС Магистър "Педагогика за 

подготовка на начални зрители” в СУ „Кл. Охридски” - филиал 
Благоевград, през 1980 година.

През периода 1980-1983 работи като начален учител в гр. Белене - 
ОУ „Хр. Ботев”.

През следващия период от 1983 до 1987 година тя продължава 
работата си като начален учител, но в гр. Плевен, ЕСПУ „Ив. Вазов”.

През 1987 година Светла Петкова печели конкурс в ШУ „Еп. К. 
Преславски” и от тогава до сега тя е на основен трудов договор в този 
университет.

Заемала е различни отговорни постове в областта на образованието.

И. Оценка на научните и практически приноси на представената 
дисертация и творческа продукция

В дисертационния труд „Педагогически технологичен модел за 
формиране на игрова компетентност чрез използване на условно 
изобразителни средства в педагогическото взаимодействие в 
предз^илищна възраст“ Светла Петкова си поставя за цел да създаде и да 
апробира педагогически модел за повишаване игровата компетентност на 
децата от предучилищна възраст като резултат от овладяването на учебни 
условно изобразителни средства в конструктивно-техническата им 
дейност.

За изследване е избран актуален за педагогическата теория и 
практика проблем. Актуалността и отсъствието на подобни разработки по 
проблема, обуславят осъществяването на планомерно теоретично и 
експериментално изследване, насочено към изучаване на съществени 
въпроси, свързани с овладяване на механизма за работа с условно



им култура. Във връзка с това, в съдържателен план, настоящото 
изследване обхваща широк кръг от дейности, насочени към;

- Разглеждане на конструктивно-техническата дейност на децата от 
предучилищна възраст като психолого-педагогически феномен (в нея и 
чрез нея у децата се формират психически образования, които изграждат 
началната технологична култура);

- Определяне мястото на условно изобразителните средства за 
формиране и развитие на графични умения, иманентен компонент на 
графичната култура на децата;

- Разкриване възможностите за прилагане на нов тип субективна 
игрова организация чрез натрупване на графичен и технологичен опит.

С конкретното теоретико-приложно изследване е направен 
сполучлив опит за създаване на подходящи педагогически условия за 
овладяване на някои от подкомпонентите на системата на технологичната 
култура (елементи от производствено—технологичния опит на възрастните 
и общотехническото знание -  с графични, технологически и 
конструктивно-технически характер) в специфичната организация на 
дейностите в детската градина чрез прилагане на някои от достиженията на 
научно-педагогическия прогрес -  технологичния подход във възпитателно- 
образователния процес на детската градина, нови форми за организация на 
дейността, нетрадиционни методи и средства.

Намирам за оригинална авторска находка предложената от Светла 
Петкова методика на работа. Чрез нея става възможно в една или друга 
конструктнвна и игрова ситуация, свързана с решаване на графични 
технически и технологични задачи да се осигури не възпроизвеждане на 
известни алгоритми и образци за действие, а възможност детето свободно 
да планира, организира и реализира своя игров замисъл в самостоятелната 
си игрова дейност, да повишава своята игрова компетентност.

Обобщено представени научните приноси могат да се анализират в 
два аспекта -  теоретичен и практически.

В теоретичен аспект най-съществен е приносът свързан с 
доказването на е необходимостта от включване в Програмните системи за 
подготвителна група в детската градина/подготвителен клас в училище и 
конкретно в рамките на Образователно направление „Конструктивно- 
технически и битови дейности” и “Игрова култура и пресъздаване” на ново 
познавателно съдържание, ориентиращо 6-7-годишното дете в разчитане, 
пресъздаване и прилагане на условно изобразителни средства в своята 
конструктнвно-техническа и игрова дейност.

Друг с не по-малка значимост е приносът, свързан с разработването 
на педагогически модел за формиране на игрова компетентност чрез 
използване на условно изобразителни средства в педагогическото 
взаимодействие в предучилищна възраст. Обосноваването на модела и 
неговото апробиране се съпътства с изграждане на система от критерии и



изобразителни средства и изграждане на игрова компетентност чрез 
внедряването им в самостоятелната игрова дейност на децата от 
предучилищна възраст.

Характерът на изследването е теоретико-приложно изследване като в 
центъра му стоят актуални проблеми свързани с развитието на графичната 
култура, като компонент на технологичната култура на децата от 
предучилищна възраст и нейното влияние за нарастване на игровата им 
компетентност.

Методологичната основа на изследователската работа е правилно 
определена.

В познавателното поле на педагогиката авторът избира за обект на 
изследване конструктивно-техническата дейност на деца от 6-7-годишна 
възраст, реализирана във формите за организирано обучение, в 
игроподобните педагогически форми и в самостоятелната игрова дейност и 
постигнатите резултати по отношение на формираната игрова 
компетентност чрез условно изобразителни средства.

Предмет на изследването са елементите на игровата компетентност 
на 6-7-годишни деца, като умения за планиране и организиране на 
самостоятелна игрова дейност.

В хода на изследователската работа Светла Петкова се ръководи от 
паучното предположение, че „Игровите компетенции у 6-7-годишни деца 
ще се развиват по-ефективно, ако в процеса на усвояване на съдържанието 
по конструктивно-технически и битови дейности се овладяват начални 
графични знания и умения чрез прилагане на условно изобразителни 
средства“.

Така определената концептуална основа на изследователската работа 
засяга въпросите не само на методиката на технологичното обучение, но и 
педагогическата теория. Това предполага изследователските резултати и 
направените изводи да се разглеждат на фона на глобалните промени, 
които се осъществяват в образователната система, както на национално, 
така и на общоевропейско равнище.

Анализирано в гносеологически аспект, разработването на тази тема 
допринася за обогатяване на познанието както в областта на частната 
дидактика -  методика на технологичното обучение, така също и на 
педагогиката. Авторът представя научни факти като доказателство за 
педагогическите и методическите рефлекси на промените в 
технологичната подготовка на децата от предучилищна възраст.

Считам, че значимостта на дисертационния труд може да се търси в 
различни аспекти, но за мен той е ценен за научното познание най-вече в 
тези два аспекта -  общопедагогически и методически.

Интересен е подходът на Светла Петкова да имплицира в общо- 
иедагогическата проблематика методическите особености на изграждането 
на символно-аналитична култура у децата като елемент на технологичната



показатели за диагностика графичните умения, както и система от 
критерии и показатели за диагностика степента па овладяване на умения за 
планиране и организиране на игрови действия, чрез прилагане на условно 
изобразителни средства. Този модел е практически приложим и може да се 
използва като методическо ръководство в образователно възпитателния 
процес в детската градина.

В практически аспект приносите са:
- Изработена е система от дидактически технически средства и 

материали, приложението на които повишава степента на развитие на 
графичната култура и игрова компетентност на децата;

- Предложена е система от технически задачи, с вариативно 
усложняващо се съдържание. Тя обхваща нови рационални способи на 
действие, които насърчават индивидуалния стил за технологично обучение 
на всяко дете;

- Създадена е игрова технология, компонент на предложения модел 
за формиране на игрова компетентност чрез използване на условно 
изобразителни средства, която може да се приложи и за организиране и 
провеждане на всеки друг вид творческа игра;

- Конструираният и експериментиран модел за нарастване игровата 
компетентност чрез използване на условно изобразителни средства в 
педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст може да бъде 
полезен на съответните компетентни органи при разработване на 
програмните документи за предучилищна възраст в Образователно 
направление „Конструктивно-технически и битови дейности”.

В потвърждение на оценките за дисертационния труд са и 
представените седем публикации. Те отразяват етапите от научните 
търсения на автора по отношение теорията и практиката на обучението по 
„Конструктивно-технически и битови дейности”.

Без да се спирам подробно на всяка публикация, твърдя, че те 
представят резултатите от изследователската работа на автора и 
популяризират прогресивни практики. Те са и база за по-нататъшни 
изследвания -  напр. проучване и на други възможности за изграждане на 
технологична култура от най-ранна възраст.

Считам, че полезността на дисертацията и на публикациите се 
измерва не само с приносите в познавателен аспект, а и с това, че насочва 
вниманието към актуални проблеми на предучилищното обучение и 
неговото методическо усъвършенстване. В случая, дисертационния труд 
обогатява познанието за методическата работа на учителите, както 
тематично, така и процедурно.

Дисертационния труд представя научни аргументи за 
необходимостта от промени в предучилищното образование, от промени,



отнасящи се до самите учители по отношение на поведението, позициите и 
практиките им.

Всяко планиране в сферата на образованието е длъжно да взема 
предвид възможностите за постигане на програмните цели на базата на 
апробирани методики.

III. Критични бележки и препоръки
Всяко научно изследване предполага възможности за разглеждане на 

проблема и в други аспекти. Изграждането на технологична култура е 
сложен процес, в който се преплитат както познавателни, така също и 
социално-икономически проблеми. Това е основание да предложа на 
Светла Петкова, в бъдещите си научни изследвания да има предвид 
колебанията в академичната подготовка на действащите детски зрители и 
и да търси възможности научните й достижения да станат елемент от 
нейната академична дейност. По такъв начин считам, че студентите- 
бъдещи педагози ще станат първите разпространители на перспективни 
методически подходи и техники за развитие на символно-аналитичната 
култура, а чрез нея и на технологичната култура на децата от 
предучилищна възраст.

IV. Заключение.
В заключение мога да изразя категоричното си становище, че 

дисертационният труд и представените публикации обогатяват научното 
познание в областта на педагогиката и в областта на методиката на 
обучението по конструктивно-техническа и битова дейност в детската 
градина.

Това е основание да предложа па членовете на научното жури да 
допуснат до публична защита Светла Петкова и да гласуват положително 
за присъждането й на образователната и научна степен “ДОКТОР ПО 
ПЕДАГОГИКА”.

Оценката ми е положителна.

02.04.2014 Рецензен':
(про д.п.н. Г. Иванов)


