
                                            СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Петър Райков Петров, относно конкурс за академична 
длъжност „доцент” по област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на 
възпитанието и дидактика – Начална училищна педагогика) в 
Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски” 

I. Общо представяне и професионална биография на 
кандидата 

     В продължение на 13 години, единствения кандидат по обявения 
конкурс за доцент – Снежана Лазарова Стоянова, оформя своята 
творческа биография от позициите на асистент, старши и главен 
асистент по дисциплини в полето на началната училищна педагогика. 
От съществено значение за професионалното утвърждаване са 
придобита магистърска степен по управление на образованието, 
квалификация по интеркултурно образование, изпълнение на 
професионални дейности като начален учител. Преподавателската 
работа намира своето продължение в участието в 6 национални и 11 
вътрешноуниверситетски проекта. 

II. Обща характеристика на научноизследователската и 
научноприложната дейност на кандидата 

      В подготвената документация се представя общия списък от 
научна продукция в следния масив: монографии – 3; научни статии – 
6; научни съобщения на национални и международни конференции – 
22; учебници и учебни помагала – 4. След подробен преглед на 
научната продкция се потвърждава впечатлението за авторова 
продуктивност в редица проблемни области на началната училищна 
педагогика: гражданско и интеркултурно образование, методика на 
обучение по околен свят, човек и общество, човек и природа ,здравно 
и екологично образование. Поставени са акценти върху някои 
особености и специфични измерения на педагогическото 
взаимодействие в началното училище. В концентиран вид това са 
актуални теми на образователния и възпитателния процес в начална 
училищна степен чрез взаимовръзката, хармонизирането, 
свързването на различни педагогически теории, приложни схеми и 
предписания. Те притежават, както теоретически, така и нормативни 
характеристики чрез, които се обясняват и актуализират определени 
закономерности в организацията на учебно-възпитателния процес в 
началните класове. 



     Специално внимание и специализиран коментар заслужават двете 
колективни монографии „Мониторинг на етноцентризма в началното 
образование” – (трети и четвърти; първи и втори клас), съответно 
издадени през 2007 и 2005 год. В тях се се обосновава възприетата от 
авторите схема за мониторинг на частно дидактическата система, 
отразена в учебниците по околен свят,  човек и природа, човек и 
общество. Независимо се тя съответства на културнообразователната 
област по стария закон за народната просвета, заявените авторови 
позиции в посочените монографии в достатъчна степен са 
предпоставка за продължаваща аналогична транскрипция и 
актуализация и на новото учебно съдържание по закона за 
предучилищното и училищното образование. Забелязва се и друга 
важна констатация при представянето и анализирането на 
учебниците по посочените учебни предмети. В редуциран вид те се 
явяват и основно средство за познавателна самостоятелност на 
учениците, за формиране на умения и компетенции при оценка на 
явленията в природната и обществената действителност. 

       Монографията „Гражданското образование в началното училище 
– история и актуално състояние” е със свой индивидуален почерк при 
разглеждането и обяснението на този важен обществен феномен чрез 
инструментите на теоретико-историческия и документалния анализ. 
Структурата на монографията е съобразена с целите и задачите на 
учебните предмети в началния етап на основното образование. 
Акцентира се на формирането на социални и граждански 
компетентности на учениците. Интерес за специалистите в областта 
на гражданското образование, представлява разработения 
педагогически модел за неговото осъществяване.   

     Авторовата продукция на Сн. Стоянова във формата учебник, 
учебна тетрадка по околен свят – първи клас, книга за учителя са 
продължение на констатацията за актуалността и значимостта на 
новата учебна документация, предназначена за учениците от 
началните класове. С този факт се заявява (вероятно) и авторовия 
стремеж за предлагане в бъдеще на „комплексен информационен 
модел” за обучението по околен свят, човек и природа, човек и 
общество с вариантите:  учебници, учебни тетрадки, учебни помагала, 
електронни, аудиовизуални и мултимедийни носители учебна 
информация. В книгата за учителя  очакваните резултати в края на 
първи клас са дефинирани съобразно областите на компетентност. А 
това са основните, базисните компетентности в областа на: 
природните и обществените науки, на екологията и гражданското 
поведение. Нашите впечатления (предимно в дидактически аспект) се 
допълват и от констатацията, че предложените учебник, учебна 



тетрадка и учебно помагало по околен свят за първи клас, изпълняват  
основните функции по отношение представянето, изразяването и 
конкретизирането на учебното съдържание по конкретния учебен 
предмет. 

     Съдържанието на научните статии, на  съобщенията представени 
на международни и национални конференции, допълват 
информацията за предпочитани научни области, които са в обсега  на 
преподавателската дейност на кандидата: приложение на 
информационни технологии в обучението, реализиране на 
междупредметни връзки, групово обучение в началното училище, 
преподаване на чужд език в I-IV, портфолио на студента и др. 

III. Оценка на основните научни приноси 

       Научната и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Сн. 
Стоянова са доказателство за развиващи се във времето ценностни 
нагласи за създаване на творчески продукти в сферата на началната 
училищна педагогика. По специално достойнствата на 
публикационната дейност са в предлагани методически решения при 
анализиране стойността и качествата на вътрешната архитектоника 
на учебниците по околен свят, човек и природа, човек и общество. 
Придобива се усещането за експертност и по отношение на новото 
учебно съдържание и документация, предназначена за учениците от 
първи клас. 

      Публикациите на кандидата представляват интерес предимно за 
учители от начална училищна степен, за специалисти, разработващи 
проблемите на педагогическия процес в началното училище. 
Несъмнено те могат да се ползват по предназначение при обучението 
на докторанти и студенти. 

IV. Предложения и препоръки 

      Обикновено препоръките и предложенията имат препоръчителен 
характер и са свързани с предстоящи планове и проекти за 
професионално и творческо самоутвърждаване в научната общност. 
Предполагаме, че личните предпочитания и мотиви ще намерят 
своето продължение в методическото и проектно-документалното 
реализиране на учебното съдържание по околен свят, човек и 
природа, човек и общество в начална училищна степен 

 

 



     V. Общо заключение:  

      По обем и тематична насоченост, теоретически и научно-
приложни приноси научната продукция на гл. ас. д-р Снежана 
Лазарова Стоянова напълно отговаря на изискванията на ЗКРАС за 
присъждане на научното звание „доцент”. Това ми дава достатъчно 
основаниие да предложа на уважаемото научно жури кандидата да 
бъде  избран на академичната длъжност „доцент” на ШУ „Еп. 
Константин Преславски”, област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 
(Теория на възпитанието и дидактика” - Начална училищна 
педагогика). 

16. 04. 2017 год.      ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:  

   Гр. Русе                                    (доц. д-р Петър Петров) 

                                                   

        

   

      

       

 

                                       

                                                

 

 

 

 

 

 



 

 

 


