
                                      Р Е Ц Е Н З И Я 
 
за придобиване на академична длъжност „Доцент“ за 

потребностите на катедра „Технологично обучение, 

професионално образование, предучилищна и начална училищна 

педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, обявен в ДВ, 

брой 104  от 29. 12. 2016 година. Област на Висше образование: 1 

„Педагогически науки,  Професионално направление 1. 2. : 

„Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- Начална 

училищна педагогика)“,  с единствен кандидат гл. ас. Снежана 

Лазарова Борисова- преподавател в катедра „Технологично 

обучение, професионално образование, предучилищна и начална 

училищна педагогика“, д-р по Теория на възпитанието и 

дидактика- Предучилищна и Начална училищна педагогика.  

 

Рецензент: проф., д. ик. н. Лучиян Ангелов Милков, назначен 

със заповед № РД-16-038 от 27. 02. 2017 година на Ректора на 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

E-mail: milkovl@abv.bg 

Моб. т-н: 089 555 3 400 

 

      Гл. ас., д-р по педагогика Снежана Лазарова Борисова работи в ШУ 

„Епископ Константин Преславски“ от 2004 година. Преминава 

последователно през степените асистент- 2004 година, старши асистент- 

2007 година  и главен асистент- 2011 година,  след положително 

атестиране, основаващо се на преподавателската й дейност; публикациите 



в централен педагогически печат; участие в научни прояви- конференции, 

симпозиуми, кръгли научни маси; работата й в катедрата и факултета, 

както с колегите, така и със студентите, обучавани във факултета.  

      Тя е доктор по  Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна и 

начална училищна педагогика). Темата на дисертационното изследване е 

със съвременно и актуално звучене: „Гражданско образование чрез 

обучението по роден край, околен свят, човекът и обществото“. Защитата е  

на 21. 03. 2013 година пред Научно жури на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. Това разширява възможностите на гл. ас. Лазарова за 

лекционна дейност и работа с бъдещи бакалаври и магистри в областта на 

началната и предучилищна педагогика.  

      Научен ръководител е на студенти от магистърски програми при 

разработването на магистърски тези- обща девет дипломанта. 

      След постъпване на работа като асистент в ШУ през 2004 година 

Снежана Лазарова работи усърдно, както като преподавател, така и като 

научен работник- издава статии, участва в доклади и научни съобщения в  

множество конференции. Публикува самостоятелно монографии, учебници 

и учебни помагала, предназначени за възпитателно-образователния процес 

в детската градина и началното училище.    

      В конкурса за академичната длъжност „Доцент“ гл. ас., д-р Снежана 

Лазарова Борисова участва с:  три монографични труда; четири учебника и  

учебни помагала, някои от тях разработени самостоятелно, други в 

съавторство; шест статии в централен научен печат и 23 участия с доклади 

в международни и наши научно-теоретически и практико-приложни 

конференции. 

      Монографията: „Гражданското образование в началното училище- 

история и актуално състояние“ е издадена през 2017 година от УИ 

„Епископ Константин Преславски“- гр. Шумен в обем от 132 стандартни 

страници. В нея авторът, в рамките на четири самостоятелни части,  



разработва проблеми, свързани с появата, развитието и приложението на 

идеите за гражданското възпитание на децата от начална училищна степен 

в българското училище.   

      В първата част на изследването са изяснява същността на понятието 

„Гражданско образование“. То се дефинира, като чрез това се осмислят 

неговата същност, мисия, функции, цели, задачи и съдържание.  

      Проследен е произхода на гражданското образование, цитирани са 

водещи изследователи в тази област. 

       Втората част е озаглавена: „Възникване и развитие на идеята за 

гражданско образование в българското начално училище“. „Идеята за 

запознаване на учениците с обществената среда и формирането на 

граждански ценности в българското начално училище има дългогодишна 

история, отбелязва авторът. Гражданското образование в България е 

неразделна част от педагогическия процес през втората половина на 19 и 

първата половина на 20 век“ (Лазарова, 2017: 21).   

      Третата част разглежда съществуващите днес съвременни модели за 

гражданско образование, както по света, така и у нас. Направена е оценка 

на съвременното състояние на проблема в началното училище, чрез анкета 

с учители, преподаващи в начална училищна степен.  

      Гл. ас. Лазарова предлага в четвъртата част на монографичното си 

изследване  педагогически модел за гражданско образование в I-IV клас. 

Изведени са структура, форми на реализация  и примерни идейни проекти 

за осъществяване на гражданското образование в началното училище. 

      Стилът на изложение е научен, налице е добра компетентност на автора 

в областта на изследваната проблематика, осведоменост за водещите 

теории и идеи. Трудът е собствено научно изследване, с личен принос на 

автора в тази сложна педагогически проблематика. 

      Останалите две монографични изследвания са: „Мониторинг на 

етноцентризма в началното образование (I-II клас) и „Мониторинг на 



етноцентризма в началното образование (III-IV клас). Те са написани от 

авторски колектив, където гл. ас. Лазарова има сериозно участие. Двете 

монографии са резултат от двугодишно изследване на екип от 

преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

      На основата на контент-анализ на учебници и на експертна оценка на 

работещи с тях учители са направени изводи за: съответствието на 

учебното съдържание с нормативната база, присъствие/отсъствие на 

етноцентристки елементи и интеркултурния потенциал на учебниците. 

      Предложените за рецензиране учебници и учебни помагала са четири. 

Те са насочени към областта на обучението по околен свят за първи клас- 

учебник, книга за учителя и работна тетрадка за децата.      

    Статиите са тематично обединени, без да се следва хронологията на 

публикуването им: Общо двадесет и девет статии, доклади и научни 

съобщения, публикувани в реферирани издания, с редакционни колегии и 

ISBN и ISSN.  

     В един, сравнително продължителен, период, повече от 12 години, гл. 

ас., д-р Снежана Лазарова в областта на преподаването на дисциплини от 

областта на околен свят, роден край, гражданско образование, на децата от 

предучилищна и начална училищна възраст. Чрез статиите и научните 

съобщения, тя запознава научната общност у нас със своите идеи, 

виждания, позиции в областта на възпитателно-образователния процес, 

при изграждането на възгледи и култура у децата в областта на 

гражданското общество. 

      До момента са забелязани и отразени 15 цитирания на д-р Лазарова в 

монографични изследвания, статии в централен педагогически печат и 

научни доклади и съобщения в национални конференции. 

      При анализа на достойнствата на кандидата за академичната длъжност 

„Доцент“ не бива да се отминава и учебно-преподавателската й дейност. 



Снежана Лазарова работи отлично със студентите, на които преподава.  

Академично подготвена, запозната с най-новата литература в областта на 

педагогиката и, по-специално, в областта на обучението в начална 

училища педагогика, интересуваща се от въпроси, свързани с 

педагогическите модели на гражданското възпитание. 

      Активно участва в научния живот на катедрата- съвети, проектирането 

и реализацията научни проекти, научно-изследователска дейност.  

     До момента е участвала в шест национални научно-изследователски 

проекта с разнообразна изследователска тематика и в единадесет проекта 

на ШУ „Епископ Константин Преславски“, както като член на катедрата, в 

която работи, така и с участие в проекти на сродни катедри от 

Педагогическия факултет. 

     Чрез научната си продукция взема участие във всички дейности на 

Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“- пътуващи научни семинари и есенни 

конференции чрез сериозни научни съобщения и доклади, в 

университетски, национални и международни научни сесии. 

 

                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

      На основата на обстоен анализ на научната продукция, учебно-

преподавателската дейност и участието в дейността на катедрата и 

факултета на гл. ас., д-р Снежана Лазарова Борисова оценката ми е  

ПОЛОЖИТЕЛНА. Налице са достойнства и неоспорими качества на 

кандидата за присъждане на академичната длъжност „Доцент“ за 

потребностите на университета, факултета и катедрата. 

      Всички необходими документи, сведения и публикации са представени 

своевременно, в пълния си вид. Това ми даде възможност за обективно и 

цялостно  проучване на преподавателската дейност на д-р Снежана 

Лазарова- публикации, преподавателска дейност, професионален живот. 



       Поради това, предлагам 

жури на Шуменския университет „Епископ Константин Пре

присъдим академичната длъжност

съвет на Педагогическия факултет да 

Теория на възпитанието и дидактика

педагогика) Снежана Лазарова Борисова 

образование: 1 „Педагогически науки“, професионално направление

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика

педагогика).  

 

 

04. 04. 2017 година                
Гр. София                                       

предлагам на членовете та Многоуважаемото Научн

жури на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  да 

длъжност „Доцент“ и предложим на Факултетния 

съвет на Педагогическия факултет да потвърди избора на гл. ас., д

еория на възпитанието и дидактика (Предучилищна и начална училищна 

нежана Лазарова Борисова за доцент в област на висше 

образование: 1 „Педагогически науки“, професионално направление

Теория на възпитанието и дидактика- Начална училищна 

              Изготвил рецензията: 
Гр. София                                                  (Проф., д. ик. н. Лучиян Милков)

Многоуважаемото Научно 

славски“  да 

и предложим на Факултетния 

гл. ас., д-р по 

начална училищна 

в област на висше 

образование: 1 „Педагогически науки“, професионално направление 1. 2.: 

Начална училищна 

 
(Проф., д. ик. н. Лучиян Милков) 


