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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Светла Христова Петкова  
на тема: „Педагогически технологичен модел за формиране на 

игрова компетентност чрез използване на условно изобразителни средства 
в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст” за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”, област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление  

1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност „Методика на 
обучението по техника и технологии” 

от проф. д-р Любомир Попов 
Основание за представяне на становището: участие в състава на научното 

жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № РД – 16-
020/21.03.2014 г. на Ректора на ШУ „Еп. К. Преславски” 

 
1. Информация за дисертанта. 

Дисертантът се е обучавал по докторска програма „Методика на 

обучението по техника и технологии” от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки към катедра „Технологично обучение, 

професионално образование, предучилищна и начална училищна 

подготовка” в Педагогически факултет на ШУ  „Еп. К. Преславски”, 

съгласно Заповед № РД-07-776 от 05.04.2012 г. на Ректора на  ШУ  „Еп. К. 

Преславски”, със срок на обучение три години, считано от 19.03.2012 г. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд. 

Представения за рецензиране научен труд е структуриран в три 

глави, Увод, Обобщение и изводи, Справка за приносните моменти, 

Литература и Публикации по темата на дисертационния труд, с общ обем 

280 страници. Към труда е представен и Списък приложения. 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни 

резултати.  

Темата за формирането на технологична култура и игрова 

компетентност на децата от детската градина е актуална на фона на 

бързото революционализиране на информационните технологии и 
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преминаването на човечеството към нов технологичен стадий на 

производство. Същевременно проблемът е сложен за изследване, поради 

което дисертантката го редуцира до една част от него, а именно – 

изследване ролята на условно изобразителните средства за нарастване 

игровата компетентност на 6-7 годишните деца в прехода им към 

самостоятелна игрова дейност. 

    Първа глава е посветена на теоретичното разглеждане на редица 

въпроси, свързани с темата. Обхванати са голям брой такива въпроси, като: 

системата на технологичното обучение, технологичната подготовка в 

детската градина, нормативните документи, регламентиращи формирането 

на технологична и игрова култура у децата, въпроси, засягащи същността и 

особеностите на феномени, като: детското конструиране, познавателната 

активност на децата, формиране на графична култура в предучилищна 

възраст и др. Може да се направи изводът, че засегнатите от докторанта 

въпроси са типични за темата, а предварителното им изясняване има 

методологическо значение за емпиричната част на проекта. Много добро 

впечатление прави критичният анализ, който съпътства разработката на 

отделните проблеми (особено анализът на нормативните документи (т. 2) 

или анализът на образователно направление „Конструктивно-технически и 

битови дейности” (т.3), част от които (анализи) имат подчертан приносен 

характер). Като естествен и задължителен момент следва да приемем 

последната част на главата, посветена на изясняването на работните 

понятия на труда. Всичко това показва, че докторантът притежава умения 

за задълбочен и компетентен теоретичен анализ в областта на избраната 

проблематика.  

    Във Втора и Трета глава са отразени констатиращ експеримент и 

апробация на модел за формиране на игрова компетентност у 6 – 7 

годишните деца чрез използване на условно изобразителни средства.Тук 

заслужават внимание цялостният замисъл на изследването – неговите 
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методологически основи, формулировката на целта и задачите, времевото 

разполагане, организацията и използваните методи. Може да се каже, че те 

са изцяло приемливи и съответстват на неговия характер. Ето защо 

направените в края на труда констатации и изводи са коректни. Това 

показва, че докторантът притежава умения и за провеждането на 

емпирични проучвания, във връзка с избраната проблематика.  

На фона на тези разсъждения може да се направи обобщаващият извод, 

че докторантът Светла Петкова илюстрира високи равнища на 

компетенция и необходими качества като изследовател, удовлетворяващи 

изискванията за образователната и научната степен „доктор”.     

    4. Оценка на научните и научно-приложни приноси. 

    Посочените от дисертанта приносни моменти са действително 

постижения на труда и са приемливи във вида, в който са формулирани. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията. 

Представените публикации са по темата. Прави впечатление, че те не 

са използвани в нужната пълнота (чрез цитати от тях или в цялост) в труда.  

6. Оценка на автореферата. 

Авторефератът отразява коректно труда. 

7. Критични бележки, препоръки и въпроси. 

► Считам, че в структурно отношение по-добър би бил вариантът 

постановката, организацията и методиката на изследването (сегашната 

Глава втора) да бъдат изнесени в началото на труда (като Глава първа). 

Основанията за това са, че теоретичните постановки на проблема 

(сегашната Глава първа) са част от общия проблем и се включват като част 

от цялостното изследване. Това се осъзнава и от авторката, която поставя 

теоретичното проучване като една от задачите на изследването (с. 130). 

► Съществува несъответствие между страниците, посочени в 

„Съдържание”-то, и фактическото разположение на страниците в текста на 

труда. 
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► На с. 107 е представен модел на детската технико-технологическа 

дейност. Неговите компоненти (в оцветената част от фигурата) са дадени в 

определена последователност. В текста под модела обаче 

последователността им е друга. Не става ясно защо има подобно 

разминаване. 

8. Заключение. 

Считам, че трудът илюстрира категорично уменията на дисертанта 

Светла Петкова за теоретико-емпирични проучвания и че нейните 

постижения са с безспорна научна стойност, поради което препоръчвам да 

й бъде присъдена образователната и научната степен „доктор”, област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност „Методика на 

обучението по техника и технологии”. 

 

 

3. 04. 2014 г.                                                Подпис:  

                                                                            (проф. д-р Л.Попов) 
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