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СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Юлия Георгиева Дончева
(Русенски университет „Ангел Кънчев“)

на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен
„ДОКТОР“, област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1. 2. Педагогика, Научна специалност - Теория на възпитанието и
дидактика (Образователен мениджмънт)
Автор: Анна Димитрова Георгиева – докторант редовна форма на обучение
към Педагогически факултет, катедра „Педагогика и управление на образованието“,
при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Тема на дисертационния труд: "Образователни аспекти на формиране на
умения за действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия в предучилищна възраст"
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Красимир Марков
1. Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси и
научната дейност на дисертантката:
Анна Димитрова Георгиева притежава бакалавърска степен за музикален
педагог в детска градина и учител по музика в СОУ. „Предучилищна педагогика“ е
първата ѝ магистърска степен, а втората е по специалност музика в Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“. Защитила е четвърта професионалноквалификационна степен към Департамента за информация и повишаване на
квалификацията на учителите в гр. Варна. Била е учител в детска градина,
понастоящем е директор на ДГ „Дружба“, в гр. Шумен. От 17. 02. 2014 до 12. 02. 2017 г.
е редовен докторант към катедра „Педагогика и управление на образованието“.
Изборът ѝ за тема на дисертационния труд е продиктуван от факта, че тя
работи в областта на предучилищното образование и възпитание като детски учител и
директор до момента. Ежедневно контактува с проблемите на децата и родителите по
отношение на тяхната безопасност и превенция на здравето им. Напълно наясно е, че
сполучливият подбор и използване на похватите са показател за методическото
майсторство на детския учител. И това е така, защото успешността и ефективността
на образователно-възпитателната работа, както и активността на децата не зависи от
който и да е метод, похват или формата, а от използването на подходящия такъв. В
този смисъл въпрос на педагогическо и методическо творческо майсторство на
учителя е да подбере и осъществи най-адекватните похвати в дадената форма.
Научните интереси и търсения на докторантката са в областта на опазване
живота и здравето на децата в критични ситуации и по конкретно по безопасност на
движението. Конкретната теоретична и практическа дейност, наблюденията и
практическия ѝ опит, организираността и отговорността съдействат по време на
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обучението си в редовна докторантура, освен дисертационния си труд тя да напише 6
публикации (самостоятелни и в съавторство), в които са вложени теоретични знания и
компетентности, придобити и развивани през посочения тригодишен период на
квалификация и обучение.
След изпълнение на всички задължения по индивидуалния си учебен план, тя
представя дисертационен труд във вид и обем, съответстващ на специфичните
изисквания на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ЗВО, както и за педагогическо изследване,
състоящ се от увод, три глави, заключение, библиография и приложения.
2. Общо описание на представените материали.
Кандидатката Анна Димитрова Георгиева е представила следните материали:
 Дисертационен труд на тема "Образователни аспекти на формиране на
умения за действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия в предучилищна възраст"
 Автореферат на дисертационния труд с обем от 118 страници.
 Публикации - 6 бр., всички по темата на дисертацията.
 Всички необходими документи съпътстващи процедурата по присъждане
на ОНС „Доктор“.
3. Обща оценка и преглед, актуалност на разработения проблем, анализ на
резултатите на дисертационния труд.
3.1. Обща информация за структурата и съдържанието на дисертационния
труд. Дисертацията е структурирана в следния вид: Увод, 3 глави, Изводи,
Заключение, Литература и Приложения.
Обемът на дисертацията е 278 страници. Използваните източници са описани
от с. 279 до с. 287 в следното изложение: литература и web-източници, разпределени
по следния начин - 108 на кирилица и 20 електронни ресурси - общо 128.
В същото книжно тяло, по стандарт в края на разработката, са и 15 броя
Приложения, позиционирани на 97 страници, от 288 до 385.
Представянето на Съдържание не се нуждае от прецизиране.
Структурата на разработката е с лек дисбаланс, обемът е разпределен в
следната последователност: Увод – 4 с., Първа глава – 93 с., Втора глава – 39 с.,
Трета глава – 136 с.
Онагледяващият материал се състои от 61 + 4 = 65 таблици (материалът на с.
106, 113, 120 и 130 е представен в табличен видна, затова го приемам за таблици), 20
графики и 69 фигури.
Методически правилно, съобразно възприетите правила са формулирани:
Актуалност на проблематиката, Обект, Предмет, Цел, Задачи (3 на брой), Хипотеза
на изследването, Методи на изследване със следните 3 етапа – I. Диагностичен
(констатиращ), II. Формиращ (преобразуващ) и III. Заключителен (контролен),
както и Изследователски методи – четири на брой. Всички са коректно зададени, с
конкретика, като например времеви период с три хронологични последователни етапа
на изследването, цифров израз на обхвата на извадката (групи за изследване),
възрастов диапазон на децата, изследваните институции и служителите в тях,
закономерности, дейности и т.н., тоест, необходимите атрибути съпътстващи
характеристиката на дефиниране същността и особеностите на научното изследване.
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3.2. По отношение актуалността на тематиката на дисертационния труд:
Темата и съдържанието се обуславят от факта, че познавателните интереси
оказват изключително влияние, върху формирането на цялостното психично развитие
на децата от предучилищна възраст. В до училищната възраст се създават
предпоставките за формиране на устойчиви познавателни интереси. Те са толкова поустойчиви, колкото по-разнообразно е познавателното съдържание в съответната
ситуация. При активизиране и поддържане на подходяща ситуация интересът се
проявява. В този период най-голяма развиваща роля за подрастващите имат игрите с
открити роли и въображаема ситуация, защото детето действа от позиции на роли,
изпълнява социални функции и се учи да живее колективно. Във всяка социална
функция действието е съобразено с определени правила, които организират
поведението. Правилата
възникват в единство с поетата роля. Посредством
правилата се регулират социалните отношения между децата и се опосредства
тяхното поведение. Те постепенно осъзнават необходимостта от правила в своите
действия, които се свързват с определена игрова задача. Осъзнаването на единството
между задачи и правила насочва към конкретен резултат.
Целта на предучилищната педагогика, на детските учители, е да подготвят
детето в социален и емоционален план, за да се развива безпроблемно в сложната
социална система за самото себе си, за училищния период, а от там и в реалния
живот. Имайки изградени социални и емоционални знания, умения, компетенции,
поведение/действие, интелигентност то (детето, а след това и като възрастен) ще има
силите, мотивът, убедеността, че ще се справи с всички видове активности и сфери в
живота си - учебна, спортна, емоционална и т.н., на практиката са необходими
работещи възпитателни и образователни модели, основани на научна теория и
съвременни идеи.
3.3. Анализ на резултатите на дисертационния труд.
По отношение прегледа на Теоретични аспекти на проблема за
формиране на умения при критични ситуации, свързани с пътно транспортни
произшествия в предучилищна възраст (ГЛАВА ПЪРВА):
В анализа са обхвати достатъчен брой учени от миналото до съвремието
работили, характеризирали и описали своите научни разработки в тази област. Прави
впечатление актуалната статистическа информация (за съжаление будеща
основателна тревога), както и познаването на нормативната база. В рамките на общо
93 страници са разгледани (в точки и подточки детайлно, доколкото позволява обема
на такава научна разработка), следните параграфи - 1. Характеристика на
критичните ситуации в научната литература. 1.1. Основни класификации на
ситуацията. 1.2. Класификация на критичните ситуации, диференцирани в
следните подточки: 1.2.1. Критични ситуации, свързани с двигателна дейност.
1.2.2. Критични ситуации, свързани с психическа дейност. 1.2.3. Критични
ситуации, свързани със социална дейност. В точка 2.
са разгледани
Образователни аспекти на възможностите за формиране на умения за действия
при критични ситуации. Изведени са в: 3. Статистически данни за пътнотранспортни произшествия необходимостта от обучение по безопасност на
движение по пътищата на децата от предучилищна възраст. В 4-та точка са
представени всички Нормативни документи по безопасно движение на децата
по пътищата. В отделна точка е изяснена 5. Ролята на играта като средство за
възпитание и обучение по безопасност на движение по пътищата. И нещо
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много важно и интересно, отчетени са 6. Психо-физиологически особености на
детето в предучилищна възраст и значението на тяхното отчитане при
планирането на възпитателно-образователен процес по безопасност на
движение по пътищата. Докторантката дава конкретни примери, придаващи
абсолютна достоверност за авторство. Отново е налице доказателственост и лична
позиция.
По отношение Практико-приложен модел за формиране на умения за
действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия (ГЛАВА ВТОРА):
Докторантката в тази глава разглежда значимата част от разработка на
дисертацията си, а именно Модел за обучение с деца от 3 до 7 години по
„Безопасност на движението по пътищата“ съдържащ се в следните точки и
подточки, а именно: Разясняване на практико-приложния модел, Програма с
разработени теми по възрасти и седмично разпределени ситуации по различните
образователни направления в детската градина (представена в табличен вид), както и
Практически елемент на модел за формиране на умения за действия при критични
ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия с деца от I-ва възрастова група
(3-4-годишни деца).
Представената информация е коректна, ясна и правилно ситуирана.
По отношение на Организация и методика на емпиричното изследване.
Анализ на резултатите от изследването (ГЛАВА ТРЕТА):
Материалът е представен в следния вид: 1. Постановка и методика на
емпиричното изследване. Представен е времевият период на целенасочената
изследователска работа по темата на изследването, който има три основни етапа.
Тук са целта, задачите (9 на брой), методите и инструментариума на емпиричното
изследване. Анализирана е целта на трите конкретни етапа (констатиращ, формиращ
и контролен), както и анкетните карти за децата и родителите. Много коректно е
представена тестовата методика, обема на извадката (от различните възрастови
групи). В последващите точки и подточки са описани и експонирани в таблици, графики
и фигури: 2. Анализ на резултатите. 2.1. Анализ на резултатите от констатиращия
експеримент. 2.1.1. Анализ на резултатите от тестовете за установяване на
знанията на децата от първа група по безопасност на движението. По същият
начин детайлно са описани и: 2.1.2. Анализ на резултатите от тестовете за
установяване на знанията на децата от втора група по безопасност на
движението. 2.1.3. Анализ на резултатите от тестовете за установяване на
знанията на децата от трета група по безопасност на движението. 2.1.4. Анализ на
резултатите от тестовете за установяване на знанията на децата от четвърта
група по безопасност на движението. Дисертантката конкретизира в: 2.2. Анализ на
резултатите от формиращия експеримент. 2.2.1. Анализ на резултатите от
формиращия експеримент с експериментална група деца - първа възрастова
група. 2.2.2. Анализ на резултатите от формиращия експеримент с
експериментална група деца - втора възрастова група. 2.2.3. Анализ на
резултатите от формиращия експеримент с експериментална група деца - трета
възрастова група. 2.2.4. Анализ на резултатите от формиращия експеримент с
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експериментална група деца - четвърта възрастова група. Контролният
експеримент тя представя в следните точни и подточки: 2.3. Контролен експеримент
проведен е с контролни групи от първа до четвърта възрастова група 2.3.1. Анализ на
резултатите от контролен експеримент с контролна група деца - първа
възрастова група. 2.3.2. Сравнителен анализ на резултатите на децата от първа
възрастова група. 2.3.3. Анализ на резултатите от контролен експеримент с
контролна група деца - втора възрастова група. Сравнителен анализ на
резултатите от проведеното изследване на отделните елементи и модули. 2.3.4.
Сравнителен анализ на резултатите на децата от втора възрастова група. 2.3.5.
Анализ на резултатите от контролен експеримент с контролна група деца - трета
възрастова група. 2.3.6. Сравнителен анализ на резултатите на децата от трета
възрастова група. 2.3.7. Анализ на резултатите от контролен експеримент с
контролна група деца - четвърта възрастова група. 2.3.8. Сравнителен анализ на
резултатите на децата от четвърта възрастова група. 2.3.9. Заключителният етап
на контролният експеримент. Анкетите ги е обобщила и анализирала в: 2.3.10.
Анкета с родителите на децата от всички възрастови експериментални групи.
2.3.11. Анкета с децата от всички експериментални възрастови групи. И накрая е
извела три извода в: 2.3.12. Обобщени изводи от глава трета.
Всичко е представено отново с ясна, точна, нагледна, доказателствена

количествена характеристика на сравнителния анализ в проценти на
резултатите по зададения признак чрез общо 60 таблици, 20 графики и 69
фигури. Финалът е чрез категоричен, доказателствен завършек.
Доказване на хипотезата, „Че ако при обучението по безопасност на
движение по пътищата на децата от предучилищна възраст се използва
организацията и методиката предложени в практико-приложния модел, това ще
допринесе за овладяване в по-висока степен на умения за действия при критични
ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия.“ Статистическата
обработка и доказателственост са категорични по отношение на извършената работа.
По отношение на Заключение. Изводи. Препоръки:
На базата на анализа на резултатите от теоретико-емпиричното изследване
изключително коректно са изведени два вида изводи: „Изводи от теоретичното
изследване“ - два на брой и „Изводи от емпиричното изследване“ – четири на брой. На
основата на направените изводи докторант Анна Георгиева извежда 4 препоръки по
отношение констатации и перспективи при работата с деца от предучилищна възраст,
свързани с организацията, влиянието, динамиката и устойчивостта в процесите на
познавателната и социална среда, на ценностна система и на практико-приложния
ефект за безопасност на движението по пътищата.
По отношение на използваната литература:
Докторантът е извършил анализ на 128 броя източници, които са цитирани
правилно в текстовия материал.
По отношение методиката на изследването:
Методическият център на изследването, структурата на методиката на
изследването, обосноваността, връзките на елементите на логическата структура са
изключително добре изразени.
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По отношение достоверността на материала на основното изследване:
Достоверността на материала, върху който докторантката прави своите изводи
и формулира научно-приложни приноси са със задълбочен научен подход, с
достатъчен доказателствен материал.
Приложенията в обем от 97 страници, 15 на брой са безспорен, будещ респект
доказателствен материал.
По отношение степента на участие на докторанта в разработката на
дисертацията и изводите:
Не поставям под съмнение личното участие в методиките, анкетните
проучвания, публикациите, апробиранията и т.н. стоящи в основата на
дисертационното изследване. Авторството и личното отношение е силно изразено,
вероятно поради личната ѝ професионална кариера и отдаденост на полето на
изследване относно живота и здравето на децата от този възрастов период.
Основни достойнства и приноси на дисертационния труд:

В детската градина под умелото и вещо направление (не говорим вече за
ръководство, защото детето не е обект, а субект, активен партньор в процеса
на възпитание и обучение) на педагогическия специалист детето се развива,
усъвършенства своя интелектуален, психически и физически потенциал,
именно чрез интеракцията в интердисциплинарните дейности и преди всичко в
цялостния режим и живот сред детската група. Цялата активност има
консолидиращи функции по отношение на социализацията, израстването (като
развитие и напредък), прогреса, еволюцията и растежа на детето, животът и
здравето му като компетенции за самосъхранение, саморазвитие и
самонапредък.
Препоръки и критични бележки:
- Да се прецизира баланса в активната част на текста, като се разпредели
равномерно и логически свързано, за да не „тежи“ една или друга част за сметка на
трета, например.
- При анализа на програмните системи да се използва по-голям обхват и преди
всичко актуални за процеса на обучение и възпитание в предучилищна възраст.
- За докторант би било по-добре да се използва и цитира известен брой западни
източници, а също така тези във Web формат да имат наименование пред или след
линка, както и да се избягват електронни ресурси от неутвърдени източници.
- От с. 73 до с. 83 цитирате „/по Красимира Михайлова/“, същата я няма нито в
библиографията, нито под черта, което предполагам, че е допусната техническа
грешка.

В гореизложеното съвсем добронамерено изтъкнах някои пропуски и
слабости. Посочването им не омаловажава в никакъв случай положеният
респектиращ труд, тъй като предполагам те са в резултат от напрежение и
технически грешки при окончателното му оформяне.

Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 години

с лице към знанието, младостта и бъдещето
_______________________________________________
7017 Русе, ул. "Студентска" №8
http://www.uni-ruse.bg; secretary@uni-ruse.bg; тел.: 082-888 211; факс: 082-845 708

Автореферат:
По същество той е аналитико-систематична разработка на първичния документ,
научния текст. Напълно отговаря на научните и техническите изисквания за
оформянето и презентирането му както на хартиения вариант, така и в дигиталния вид
като On-line публикация.
Заключение:
Имайки предвид гореизложеното, считам, че докторант Анна Димитрова
Георгиева е постигнала необходимото съдържание и качество на дисертацията си
съобразно изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Процедурните правила на
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Предлагам да ѝ бъде
присъдена, напълно заслужената, ОНС „Доктор“, Област на висше образование: 1.
Педагогически науки. Професионално направление: 1.2. Педагогика. Научна
специалност: „Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мениджмънт)“.
Изказвам изключителните си поздравления и респект към научният
ръководител проф. д.ик.н Красимир Марков за отлично свършената работа!

29 март 2018 г.
гр. Русе

Член на научното жури:………………………
(доц. д-р Юлия Дончева)
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