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С Т А Н О В И Щ Е 

 
от доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

(Русенски университет „Ангел Кънчев“) 
 
 

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„ДОКТОР“, област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1. 2. Педагогика, Докторска програма по научна специалност - Теория на 
възпитанието и дидактика (ПУНУП)  

 
Автор: Яна Благоева Жечева - докторант в редовна форма на обучение към 

Педагогически факултет, катедра „Технологично обучение, Професионално 
образование и Предучилищна и Начална училищна педагогика“, при Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“ 

 
  Тема на дисертационния труд: "Екологични аспекти на обучението в 
предучилищна възраст" 

 
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева  

 
1. Кратки биографични данни и характеристика на научните интереси и 

научната дейност на дисертантката: 
Яна Благоева Желева притежава магистърска степен (1991 - 1995 г.) по 

„Предучилищна педагогика“. В периода 2003 – 2005 г. защитава магистърска степен по 
Социална педагогика, специалност „Социална администрация“. През 2009 – 2010 г. 
надгражда чрез Професионално-педагогическа специализация с квалификация 
„Организация и управление на предучилищното образование“. В същия период (2005 – 
2010 г.) защитава последователно Пета, Четвърта и Трета професионално-
квалификационни степени в Департамента за информация и повишаване на 
квалификацията на учителите (ДИПКУ) гр. Варна към Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“. Била е учител в детска градина № 35 „Изворче“, 
понастоящем е директор на ДГ „Латинка“, в гр. Шумен. Данните от автобиографията на 
Яна Желева свидетелстват за амбициите ѝ за реализиране и доказване в 
професионален план. 

 
Данни за докторантурата: 
От 16. 02. 2015 е зачислена, а на 23. 02. 2018 г. е отчислена със Заповед № РД -

10-423 като редовен докторант към катедра „ТОПО и ПУНУП“. Темата на дисертацията 
ѝ е: "Екологични аспекти на обучението в предучилищна възраст". Докторантката е 
изпълнила всички задължение, включително учебните и тези предвидени в 
индивидуалния план, които произтичат от докторската програма. Дисертационният ѝ 
труд е обсъден в Катедра „Технологично обучение, Професионално образование и 
Предучилищна и Начална училищна педагогика“ и насрочен за официална защита на 
30 май 2018 г. 
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От представената документация е видно, че не са допуснати нарушения при 
реализирането на дисертационния труд. Прецизно са изпълнени формалните 
изисквания на действащите закони и правилници (ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 
Процедурните правила на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). 

Научните интереси и търсения на докторантката са в областта на екологичното 
възпитание и обучение на децата от предучилищна възраст. Конкретната теоретична и 
практическа дейност, наблюденията и практическия ѝ опит, организираността и 
отговорността съдействат по време на обучението си в редовна докторантура, освен 
дисертационния си труд тя да напише 8 публикации (самостоятелни в страната и 
чужбина, както и една в Е-списание), 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 Яна Благоева Жечева е представила следните материали: 

 Дисертационен труд на тема: "Екологични аспекти на обучението в 
предучилищна възраст". 

 Автореферат на дисертационния труд с обем от 50 страници.  

 Публикации - 8 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 300 страници активен текст. Използваните източници 
са  описани от с. 301 до с. 302 в следното изложение: литература, без web-източници, 
разпределени по следния начин - 44 на кирилица и 1 на латиница - общо 45 броя. 

В същото книжно тяло, по стандарт в края на разработката, са и 4 броя 
Приложения, позиционирани на 27 страници, от с. 303 до с. 329.  

Представянето на Съдържание не се нуждае от прецизиране. 
Структурата на разработката е с лек дисбаланс, обемът е разпределен в 

следната последователност: Увод – 21 с., Първа глава – 24 с., Втора глава – 60 с., 
Трета глава – 190 с. 

Онагледяващият материал се състои от 16 таблици (на с. 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 126, 129 и на 158) и от 12 диаграми (на с. 109, 110, 111, 112, 113 и 114). 
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Методически правилно, съобразно възприетите правила са формулирани още в 

Увода: Актуалност на проблематиката, Хипотеза на изследването, Предмет, 
Обект, Цел, Задачи (5 на брой). ГЛАВА ПЪРВА I. ЕКОЛОГИЯТА КАТО НАУКА. ГЛАВА 
ВТОРА II. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. ТРЕТА ГЛАВА III. МОДЕЛ 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. Всички са коректно зададени, с 
конкретика, като например ПЕТТЕ ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ от етапа на 
изследването, закономерности, дейности и т.н., тоест, необходимите атрибути 
съпътстващи характеристиката на дефиниране същността и особеностите на научното 
изследване.  

 
3.2. По отношение актуалността на тематиката на дисертационния труд: 

Темата и съдържанието се обуславят от факта, че екологичното възпитание не е 
възпитание отделено от другите - интелектуално, нравствено, естетическо, физическо 
и здравно, трудово и т.н., а следствие от цялостното психическо развитие на детската 
личност. В съдържанието си екологичната възпитаност е системно-структурно 
личностно образувание като психологическата му същност се характеризира с 
многоплановост и многоаспектност. Европейските и националните приоритети в 
областта на непрекъснатото екологично образование задават параметрите на 
водещата цел на екологопедагогическото взаимодействие, а именно формиране на 
ключови природонаучни компетенции като предпоставки за изграждане на нов тип 
екологичен светоглед на основата на единството на научни и практически знания, 
отговорно положително емоционално-оценъчно отношение към собственото здраве и 
околната среда, подобряване качеството на живот и удовлетворяване на 
потребностите на човека. В доучилищната възраст се създават фундаментите за 
формиране на устойчиви познавателни компетенции и знания относно разумното, 
неагресивно използване на природните ресурси. Те са толкова по-устойчиви, колкото 
по-разнообразно е познавателното съдържание в съответната ситуация. При 
активизиране и поддържане на подходяща ситуация интересът се проявява и 
затвърдява. В разглеждания възрастов период, както знаем играта има решаващо 
значение при постигането на определена степен на екологична възпитаност. Нейната 
универсалност се изразява във факта, че може да бъде използвана като средство 
както за организиране формите за екологично възпитание, така и извън тях. Играта 
съчетава в себе си възможности за комплексно изпълняване на познавателните и 
емоционалните функции на възпитателните въздействия. В предучилищна възраст тя 
може да бъде и метод на педагогическо взаимодействие, от групата на игрово-
преобразуващите, и форма на организация за запознаване на децата с природата. 
Също така по безспорен начин чрез нея се дава възможност подрастващите да 
възприемат, изпробват и изразят своите знания и умения за природните и социалните 
обекти и явления. Освен това, тя се явява едно от най-важните средства за развитие 
на детската сетивност, познавателна и социална култура. От казаното до тук можем да 
обобщим, че терминът екологична възпитаност е типичен и подходящ за 
предучилищна възраст. Терминът възпитаност предполага преди всичко процесът, 
формирането, процесуалността характерна за този период, а терминът култура 
предполага завършеността, резултата от процеса, т.е. в ПУВ имаме процес, а не 
толкова резултат. В тази си комплексност формирането на определен етап от 
екологичната възпитаност в ПУВ би изпълнило предназначението си върху това 
предучилищното дете да се доведе към осмисляне на двете основни положителни  
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качества на природата – полезно и красиво и на двете основни човешки задължения 
към природата – опазване и развиване. 
 

3.3. Анализ на резултатите на дисертационния труд. 
По отношение прегледа на ГЛАВА ПЪРВА: I. ЕКОЛОГИЯТА КАТО НАУКА. В 

теоретичния анализ е разгледана постановка на екологията като наука. Обхвати са 
достатъчен брой учени от миналото до съвремието работили и описали своите научни 
разработки в тази област. В рамките на общо 24 страници са разгледани (в точки и 
подточки детайлно, доколкото позволява обема на такава научна разработка), 
следните параграфи - 1.1. Исторически преглед. 1.2. Екология и екологични 
проблеми. 1.3. Възникване и същност на екологичния проблем. 1.4. 
Интердисциплинарен характер на екологичния проблем. В отделна точка и 
подточки към нея са разгледани: 1.5. Предмет, задачи и методи на екологията. 1.5.1. 
Задачи на екологията. 1.5.2. Предмет на екологията. 1.5.3. Методи на изследване. 
1.5.4. Класификация на екологичните дисциплини. 1.5.5. Връзки на екологията с 
другите науки. 1.5.6. Екологията в педагогическата теория. 1.5.7. Екология и 
образование и 1.5.8. Опорни понятия. Може би е по-добре да няма такава 
фрагментарност на точките и подточките, имайки предвид обема на изложението.  

 
По отношение ГЛАВА ВТОРА: II. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ. В тази глава докторантката разглежда и диференцира понятийния 
апарат, в общ обем от 60 страници - 1. Екологичното образование. 2. Екологичното 
възпитание, а също така и предучилищният аспект на проблематиката, като: 3. 
Екологично образование и възпитание в предучилищна възраст и 4. Формиране 
на екологична култура в предучилищна възраст. Представената информация е 
коректна, ясна и правилно ситуирана. 
 

По отношение на ГЛАВА ТРЕТА: значимата част, в общ обем от 190 с., от 
разработка на дисертацията, а именно III. МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, съдържащ се в следните точки и подточки: 1. Резултати 
от проведеното анкетно проучване. В последващите точки и подточки са описани, 
експонирани и онагледени, от с. 108 до с. 158, в 16 таблици и 12 диаграми резултатите 
от: 1. Резултатите от проведеното анкетно проучване. 2. Анализ на отговорите на 
въпросите за оценка на социално-екологичната грамотност на детските учители. 
Разясняване на практико-приложния модел с елементи за формиране на умения за 
екологизация на децата от 3 до 7-годишна възраст със съответните „Области на 
компетентност“ чрез действия при конкретни ситуации, свързани с: 3. Ситуации, 
апробирани в ДГ „Латинка“, свързани с екологизацията на учебното 
съдържание. 3.1. Област на компетентност „Вода, почва, въздух“, 3.2. Област на 
компетентност „Енергия и климат“, 3.3. Област на компетентност „Биологично 
разнообразие“, 3.4. Област на компетентност „Потребление и отпадъци“ и 3.5. 
Област на компетентност „Общество и околна среда“. Тук прави впечатление 
коректното представяне на тестовата методика и обема на извадката (от различните 
възрастови групи). Докторантката дава конкретни примери с 34 на брой разработени, 
апробирани и ситуирани със съответните ресурси в план-конспектите, конкретни теми 
+ 2 презентации, придаващи абсолютна достоверност за авторство. Всичко е  
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представено отново с ясна, точна, нагледна, доказателствена характеристика. Налице 
е категорична доказателственост и лична позиция.  
 

Доказване на хипотезата: „Екологизацията на учебното съдържание е 
гаранция за формиране на необходимата екологична култура у децата в условията 
на глобална екологична криза“. Статистическата обработка и доказателствеността са 
категорични по отношение на извършената ефективна работа в тази насока. Финалът 
е чрез категоричен, доказателствен завършек. 

 
По отношение на Изводи. Заключение: 
 На базата на анализа на резултатите от теоретико-емпиричното изследване 

изключително коректно са изведени десет извода. На основата на направените изводи 
докторант Яна Жечева извежда своето заключение по отношение констатации и 
перспективи при работата с деца от предучилищна възраст, свързани с организацията 
на учебно-възпитателния процес в детската градина чрез образователно направление 
„Околен свят“, както и влиянието, динамиката и устойчивостта в процесите на 
екологизация, на ценностна система, и на практико-приложния ефект от апробираната 
методика. 

 
По отношение на използваната литература: 

Докторантът е извършил анализ на 45 броя източника, които са цитирани 
правилно в текстовия материал, но вероятно поради технически грешки някъде 
липсват страниците при конкретното позоваване на автора. 

 
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. 
 

По отношение достоверността на материала на основното изследване: 
Достоверността на материала, върху който докторантката прави своите изводи 

и формулира научно-теоретични, експериментално-изследователски и практико-
приложни приноси са със задълбочен научен подход, с достатъчен доказателствен 
материал. 

Приложенията, общо 4 на брой, в обем от 26 страници са безспорен 
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 конкретната тематика и проблематика, а именно екологичното 
образование, възпитание и отношение на децата от този възрастов период. 
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Основни достойнства и приноси на дисертационния труд: 
Докторант Яна Жечева в автореферата на с. 48 е извела, напълно достатъчно за 

изследване от такъв тип, общо 4 приноса, които могат да бъдат разгледани и 
съотнесени към следните аспекти: научно-теоретични, експериментално-
изследователски и практико-приложни приноси Процесът на нарушаване на 
екологичното равновесие се предава от поколение на поколение, т.е. има определена 
социална приемственост, за съжаление в прогресивна степен - колкото повече се 
развива човекът като същество, толкова повече експлоатира по несправедлив начин 
природата. Това е процес, който е резултат от ниска и грешна човешка култура. 
Нарушаването на екологичното равновесие няма как да не е проблем на 
екологичното възпитание и образование. В този възрастов период стремежът, целта 
е да се формира положителна екологична култура, чрез която да не се допуска 
нарушаване на екологичното равновесие. Формирането на готовността и способността 
като основни компетенции в екологичната култура е въпрос на учебно-възпитателен 
процес, който се извършва най-интензивно в образователните възрасти. 

 
Препоръки и критични бележки: 
- Да се прецизира балансът 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 библиографията да се акцентира на съвременни източници, 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 използва и 
цитира известен брой западни източници. Както и да има съответната страница от 
авторовия текст. 

- Би било по-добре в Приложение 4 „Екологични понятия в предучилищна 
възраст“ да се изведат като речник. 
 

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

  
Автореферат: 
Автореферата е структуриран според изискванията и представя ясно 

съдържателните характеристики и структурните параметри на дисертационния труд. 
По същество той е аналитико-систематична разработка на първичния документ, 
научния текст. В случая 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и 

научните приноси е изцяло положителна. Докторант Яна Благоева Жечева е 
постигнала необходимото съдържание и качество на дизайна на педагогическото 
изследване, представените резултати имат научна и приложна стойност, както и са 
съобразени с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Процедурните правила на 
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“. На това основание заявявам на 
уважаемото Научно жури своя положителен вот за присъждане на ОНС „Доктор“, 
област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 
1. 2. Педагогика, Докторска програма по научна специалност - Теория на 
възпитанието и дидактика (ПУНУП). 
 

 Изказвам изключителните си поздравления и респект към научният ѝ 
ръководител  проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Бонева за отлично свършената работа!  
 
 
 
 
 
25 април 2018 г.                                             Член на научното жури:………………………  
гр. Русе                                                                                         (доц. д-р Юлия Дончева) 


