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I. Обща характеристика на дисертационния труд 

    Обявената процедура се основава на заповед РД-16-159/24.10.2019 год.              

на Ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Дисертационният труд, 

разработен от Надя Николаева Николова, е с общ обем от 218  стр., основен 

текст - 200 стр. В структурно отношение е представен в: увод, 3 глави и 

заключение. Използваните източници са само на кирилица – 152 заглавия.  

Количественият анализ на данните от емпиричното изследване е допълнен със 

68 таблици и 38 фигури. Приложенията са 4 на брой. Спазени са изискванията 

за използваната педагогическа лексика. Дисертационният труд отговаря на 

изискванията за придобиване на  образователна и научна степен „доктор”.   

II. Съдържателни измерения на дисертационния труд 

    Проблемът за готовността на детето за училище засяга сложни 

многоаспектни характеристики от реализацията на детето в един сложен период 

от неговото развитие – социалната роля ученик. Личностната готовност е 

сложен комплекс от индивидуални, психически, познавателни, емоционални , 

физически и др. качества, които определят общата парадигма от използвани 

подходи и методи за тяхната диагностика и оценка.   През последните 

десетилетия обявения проблем е  активно разработван в публикации и научни 

трудове, посветени на готовността за училищно обучение. Независимо от 

трайния интерес към тази проблематика все още редица дискусионни теми, 

предстоят да бъдат изяснявани от позициите на теоретически постановки и на 

приложни диагностични изследвания за училищна готовност. С тази 

констатация отбелязваме актуалността и значимостта на дисертационния 

труд. От гледна точка на науките за образованието  темата на разработката има 

своите значими и отразителни проекции в спектъра на предучилищната 

педагогика, основите на началната училищна педагогика, на образователната и 

диференциалната диагностика.    Дисертационният труд, разработен от Н. 

Николова, притежава качествата комплексност и представителност на авторови 

тези и концепции, на техните сравнителни характеристики, на разгърнат 



емпиричен периметър, за да се формулират важни теоретични обобщения и 

практически изводи по основния проблем за личностната готовност. Например, 

един от актуалните въпроси в началната училищна педагогика е психичната 

зрялост и готовността за учене. 

     Концепцията на изследването реално намира отражение върху структурното 

оформяне, а очертаната проблемна насоченост е доказателство за приложно 

ориентирания характер на дисертацията. Именно посоченият акцент реферира в 

теоретико-логичен и емпиричен план научните постановки за личностната 

готовност на децата за училище. С последната формулировка е очертана 

първата глава, посветена на теоретичните аспекти, за да се установят 

границите на изследването. Доказателство за неговата системна 

представителност са разгледаните психологически теории за личността; 

особеностите на личностното развитие на 6-7 годишните деца; приложните 

аспекти на личностната готовност за училище  (постановките в ЗПУО, 

актуалните за български условия методи за диагностика). По-специално 

внимание заслужава втора глава, ориентирана към дизайна и организацията на 

изследването. Изследователската програма като цяло обективизира възприетата 

авторова стратегия. Посочените обект, предмет, цел и задачи на изследването, 

очертават предметното поле на емпиричния периметър.Забелязва се неточност 

и неяснота при формулирането на предмета на изследването, с което до 

известна степен се принизява общото впечатление за прецизност на проекта му. 

Независимо  от това методиката на изследването е представена в съответствие с 

предварителния замисъл , с нейните качествени и количествени измерения. 

Реализирана е комплексна методика с богат инструментариум, което в 

достатъчна степен спомага да се обогати палитрата от емпирична информация: 

анкети с учители и родители; методика на  Нежнова с 5 показатели; проективна 

методика на Д. Лампенов „Дърво с човечета”. В последователен и подробен вид 

са описани: етапите и организацията на изследването; констатиращото входно и 

изходно равнище на личностната готовност на децата; критериите и 

показателите за провеждането; статистическите методи за обработка на 

резултатите и изчисляване на статистическите величини. С тази емпирична 

аргументираност се осъществява логичния преход от втора към трета глава за 

представяне и анализиране на резултатите от изследователската дейност. Прави 

се обща характеристика на използваната извадка: деца, учители, родители. 

Отбелязваме богатия по своето съдържание количествен анализ на данните от 

анкетите и проективната методика чрез таблици и фигури.  

 

 



III. Достойнства и постижения на дисертационния труд 

     Едно от основните достойнства на дисертационния труд е в съблюдаването 

на съотношението между представената теоретична и емпирична информация. 

Този показател е важен, за да се отделят най-типичните конструкти на 

проблема за личностната готовност на децата за училище. Изразяваме мнение, 

че този изследователски проблем всъщност трябва да се базира именно на 

подобна емпирична представителност. Обявените критерии и показатели, 

осъществените статистически процедури,  повишават представителността и 

надежността на изследването. Ето защо емпиричното изследване може да бъде 

определено и като диагностично.  Дисертационният труд на Н. Николова, 

отговаря на  критериите за осъществено персонално педагогическо изследване.  

IV. Научни приноси 

   През последните години като съставител на рецензии/становища  забелязвам 

една утвърждаваща се във времето танденция. Във всеки дисертационен труд се 

открояват един или два приноса с определен значимост за теорията или 

практиката на научното знание. Ще си позволя да маркирам открояващи се два 

научни приноса в дисертационния труд на Н. Николова. Първият е относно 

готовността на децата в социален, интелектуален, емоционален и физически 

аспект при подготовката и готовността им за училище. Вторият се отнася до 

разработването на примерен диагностичен инструментариум за установяване 

развитието на личностната готовност на децата от подготвителните групи на ДГ 

за училище.  

      Авторефератът, с общ обем 58 стр., съответства на представителната 

структура и съдържание на разработката. По темата на дисертационния труд са 

посочени 6 публикации. 

 

V. Критични бележки и препоръки 

     Към дисертационни трудове с достатъчна емпирична „тежест” са възможни 

допълнения, бележки и препоръки, които биха довели до повишаване на 

изследователския и приложния ефект на конкретното проучване (проектиране и 

разработване на подходяща концепция и методика,разгръщане системата от 

изследователски методи и др.)   По наше мнение в настоящия дисертационен 

труд е възможно формулирането на хипотеза. В потвърждение на този довод е 

обосновката на критерии и показатели на изследването, както и на етапи за 

констатиране на входното и изходното развнище на личностната готовност на 

децата. В съответствие с посоченото предложение е нашият въпрос към Н. 



Николова.  В какъв вид може да бъде представена и формулирана  

изследователска хипотеза? Известно е, че именно в методологическата рамка 

най-пълно се изразява връзката между формулираната хипотеза и обект-

предметната същност на изследването. Възможно е постигнатите резултати да 

получат представителност в монография. 

 

VI. Общо заключение: 

      Дисертационният труд на Надя Николаева   Николова притежава качествата 

на завършено изследване, съдържа теоретически и практико-приложни 

резултати, които, отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България. Това ми дава достатъчно основание 

да предложа на уважаемото научно жури да присъди на Надя Николаева 

Николова научна и образователна степен „доктор” в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика” 

(ПУНУП). 

 

25. 11. 2019 год.                          ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: 
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