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I. Обща характеристика на дисертационния труд 
 
 
      Представеният за рецензиране дисертационен труд  е с общ обем на 
текстовата част – 264 стр. В него са включени увод, три глави, обобщения 
и изводи, библиография. Използваните информационни ресурси са 136 на 
кирилица, 13 на латиница и 2 Интернет сайтове. В подкрепа на 
теоретичните и емпиричните анализи са използвани 57 фигури и 30 
таблици. Приложенията (21) са дадени в отделен свитък 
      Всяко едно дисертационно изследване се концептуализира чрез 
постановката на научни теории; актуалност и аргументираност на темата;  
практико-приложна стойност на разработката; изследователска програма и 
други проекции, свързани с общата стратегия на автора му и научния 
ръководител. Именно тази констатация ми дава основание да формулирам 
общото заключение, че като обем, в структурно и съдържателно 
отношение, предложената от Св. Петкова разработка напълно отговаря на 
изискванията за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. 
Избраната тема има своята проекция и по отношение на актуалното 
състояние на педагогическия процес в детската градина. 
         Предложено е теоретико-приложно изследване с ориентация  към  
целесъобразни педагогически условия за овладяване елементите на 
технологичната култура чрез специфичната организация  на дейностите в 
детската градина. В действителност се навлиза в една трудна и сложна 
територия – проявленията на технологичния подход във възпитателно- 
образователния процес в предучилищна възраст. В същото време се 
обясняват възможностите за приложение на условно изобразителните 



средства за обогатяване на игровата компетентност на децата. В по-
конкретен вид впечатлява и методическия подход при обосноваване на 
възприетата схема на изследването: мястото и значението на 
изобразителните средства за формиране и развитие на графичните умения  
в условията на педагогически аргументирана самостоятелна  игрова 
дейност на децата.   
 

II. Съдържателни измерения на дисертационния труд. 
 
 
      Теоретичният анализ, предложен в първа глава  се отличава със своята 
научна прецизност и езикова точност на използваната педагогическа 
лексика. Правят впечатление богатата информираност по отношение на 
образователното съдържание на Програмните системи за формиране на 
начална технологична култура на децата от подготвителна група, както и 
за интегративните връзки на образователно направление „Конструктивно-
технически и битови дейности” с другите образователни направления. 
Техните анализи са подкрепени с аргументирани идеи и  тези на педагози и 
психолози, разработващи проблемите на конструктивно-техническата 
дейност в детската градина и на познавателната активност на децата. В 
центъра на вниманието са игровата култура и игровите компетенции в 
предучилищна възраст. В съответствие с изследователския мотив се 
акцентира върху модела на детската технико-технологична дейност. 
        Дизайна на емпиричното изследване е обоснован точно и прецизно 
във втора глава, в която се очертава периметъра на изследователската 
представителност на дисертационния труд. Неговите методологически 
основи, времеви параметри  и конкретни технологични решения, са 
свързани с реализацията на педагогическия експеримент. Впечатлява 
логичността в извеждането на проектните дейности: концептуалната 
обосновка на емпиричното изследване; методиката за диагностициране на 
знанията и уменията за изпълнение на трудовата задача чрез и по графичен 
модел; анализа и оценката на получените резултати от констатиращия 
експеримент; равнищата на знанията и уменията на децата при 
формиращия експеримент. Методиката на изследването сполучливо е 
конструирана чрез използвания инструментариум. Св. Петкова 
демонстрира завиден усет и умение да представя резултатите чрез 
количествения и качествения анализ на данните – текста се допълва с 
богато онагледяване с таблици и фигури, което е безспорно постижение на 
дисертацията. Синтезирано и коректно авторът й маркира 
изследователската територия на базата на критериите, показателите и 
индикаторите, за да се открои възможността за доказване на 
формулираната хипотеза. В същото време се предлагат и възможни 
решения за използване на дидактически технически средства и материали 



за развитие на графичната култура и игрова компетентност на децата, за 
диагностика и техните графични умения и др. 
        Трета глава изразяваща педагогическия модел за формиране на игрова 
компетентност при 6-7 годишните деца всъщност показва надежността и 
валидността на резултатите от изследването. Желаем да подчертаем, че 
именно адекватността и обосноваността на емпиричните данни оформят 
проективния масив на модела, на неговите съставни елементи. Той изпъква 
и със своята познавателна ценност за образователно-възпитателния процес 
в детската градина чрез конструктивните и игровите дейности. 
      Авторефератът по своите представителни страни отговаря на 
структурата на дисертационния труд. Св. Петкова е предложила 7    
публикации по темата на дисертациония труд, които показват нейните 
творчески търсения през годините. 
 

III. Научни приноси 
 
 

      Научните приноси пряко кореспондират с възприетата логико-
конструктивна схема на дисертационния труд. Те са формулирани от 
автора му подробно, аналитично в съответствие с теоретичните анализи и 
обобщения, с конкретните емпирични резултати. Правят впечатление 
практико-приложните приноси, ориентирани към разработения 
педагогически модел. С типичната си интегрална обособеност за 
формиране на игрова компетентност чрез използване на изобразителните 
средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст той 
може да се използва от специалистите, проявяващи интерес към 
Образователното направление „Конструктивно-технически и битови 
дейности” и от преподаватели като методическо ръководство при 
обучението на студентите по специалността предучилищна педагогика. 
 
ІV. Бележки и препоръки 
 
            Препоръките са свързани с предстоящите научни намерения на 
автора на дисертационния труд. Професионалният опит и тясно 
ориентираните научни интереси на Св. Петкова могат да служат като база 
за разработване на по-широк кръг от модели (например прогностичен, 
оперативен, конвенционален) в процеса на педагогическото 
взаимодействие в детската градина чрез използване на изобразителните 
средства. Възможно е резултатите от настоящето изследване да получат 
представителност в монографичен труд. 
 
 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
 
          Дисертационният труд съдържа научни и практико-приложни 
резултати. Те представляват определен принос в областта на 
технологичната култура при деца от предучилищна възраст чрез 
специфичната организация на дейностите в детската градина. Този извод 
ми дава основание да предложа на уважаемото научни жури да присъди на 
Светла Христова Петкова научна и образователна степен „доктор” по 
област на висше образование 1. Педагогически науки. Професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по…Научна специалност 
„Методика на обучението по техника и технологии”. 
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