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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на 
разширен катедрен съвет на катедра „Технологично обучение, 
професионално образование и ПУНУП“ при Педагогическия факултет 
на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

В областта на предучилищното обучение и възпитание има теми, 
които са актуални в даден момент, на има и теми които са с непреходно 
значение за педагогическата практика. Такъв, в дадения случай е 
проблемът за формиране на игрова компетентност у децата. Темата на 
дицертационния труд е значима и актуална, защото предполага 
разкриване на решения на посочения проблем чрез използване на 
условноизобразителни средства в процеса на педагогическо 
взаимодействие. Темата е дисертабилна, защото дава възможност да се 
представят иновативни идеи и изследване по отношение на 
конструиране на конкретен технологичен модел.

Предметът, целта и задачите на дисертационния труд са коректно 
определени,обектът, предметът и хипотезата са прецизно формулирани



с оглед постигане на поставената цел. Целите и дефинираните 
изследователски задачи са последователно и точно изпълнени.

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, обобщение, 
изводи и приложения. Структурата на дисертацията е логически 
изградена и е подчинена на цялостното разработване на 
изследователския проблем, на успешното решаване на 
изследователските задачи и постигане на дефинираните цели. Текстът е 
сполучливо онагледен с таблици, диаграми и фигури, които допринасят 
за лесното му възприемане и вникване в съшността на изследването. 
Обемът от 262 страници е напълно достатъчен за докторска дисертация 
с ясно дефинирани цели и задачи и със строга концентрация върху 
решаването им.

За решаването на поставените задачи докторантката успешно е 
съчетала използването на няколко метода на изследване ( експеримент, 
анкетиране, тестване, наблюдение и експертна оценка).
Много добро впечатление прави умението на докторантката да 
анализира и да отделя постановки, върху които после развива своите 
идеи. Извършен е прецизен сравнителен анализ на получените 
резултати в контролната и експериментална групи деца, участвали в 
педагогическия експеримент за апробиране модела за формиране на 
игрова компетентност чрез внедряване на условно изобразителни 
средства в конструктивно-технически и битови дейности / представен 
в табличен (Таблица 6) и графичен вид (Фиг, 21 и Фиг.22)/. 
Докторантката е използвала 153 източника, от които 14 на английски 
език, 16 на руски език и 123 на български език, като значителна част от 
тях са преводна чуждестранна литература. Използвана е както 
литература от автори, които са авторитетни имена в областта на 
предучилищното образование, така и литература от съвременни 
изследователи на образователното направление „Конструктивно- 
технически и битови дейности”. Цитираните източници са издадени, в 
но-голямата си част през последните 10-15 години.
По научния труд са направени седем публикации- пет на конференции, 
една статия публикувана в годишника на Шуменския университет и 
една статия, публикувана в периодичен педагогически печат- списание 
«Посоки». В публикациите докторантката е едноличен автор. В 
статиите и докладите са изложени постановки от дисертацията.

Предложеният за становище дисертационен труд притежава 
убедителни доказателства за научно-приложни резултати, представени 
като решения по изследваните проблеми. Налице са научни приноси с 
теоретико-методологически и практико-приложен характер.



приложената справка за приносите в дисертацията е коректна. Към 
приносните моменти, формулирани от гл.ас. Светла Петкова мога да 
добавя:
- Доказано е значението на условно-изобразителните средства за 

повишаване на игровата компетентност на децата чрез проведени 
диагностични процедури / приложения 16, 17, 18, 19/;

Систематизирано е учебно съдържание на педагогически модел на 
игрова компетентност чрез внедряване на условно-изобразителни 
средства/ до настояпдия момент няма такова обособена учебно 
съдържание/;

Разработени са дидактически средства, които могат да се използват 
за формиране на графична култура и нарастване на игровата 
компетентност на децата/ приложения 20, а,б,в,г,д,е/.

Авторефератът отразява пълно и адекватно работите в 
дисертационния труд. Авторът гл.ас Светла Петкова е оформила 
перфектно дисертацията и автореферата към нея. Специално заслужава 
поздравления за графичното оформление и подготовката за печат.

Личните ми впечатления от докторантката се заключават от 
съвместната ни работа при обучение на студенти и от участието ни в 
научни конфереции. Винаги съм оставала с приятни впечатления от 
високата и ерудираност като преподавател и отговорното и отношение 
към изпълнение на служебните си задължения.

Заключение:
Гл.ас. Светла Петкова е изграден специалист по проблемите на 

методиката на обучение по техника и технологии, има трайни научни 
интереси и много добра подготовка.

Считам, че представеният дисертационен труд отговаря на 
изискванията на Закона за развитие на на академичния състав в 
Републка България и 1111. Постигнатите резултати ми дават основание 
да предложа да бъде придобита образователната и научна степен 
«доктор» от Светла Христова Петкова по научната специалност 
«Методика на обучението по техника и технологии».

13.04.2014 г. Съставил становището:
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