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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Съгласно заповед № РД-16-233 от 19.11.2018 г. на Ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ съм утвърдена за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационния труд на Йорданка Денчева Илиева за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор”. 

Представеният от докторанта комплект материали е на електронен и на хартиен носител. 

Същият е в съответствие с Правилника за развитието на академичния състав в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. Комплектът включва следните документи: 

Заповеди на Ректора на Шуменския университет за зачисляване на Йорданка Илиева в 

обучение, за прекъсване на докторантурата за 6 месеца, за отчисляване с право на защита; 

Автобиография; Дисертационен труд; Автореферат; Публикации, свързани с дисертационния 

труд; Протоколи от проведени изпити по Индивидуален учебен план в докторска програма 

„Методика на обучението по математика и информатика (в детската градина); Протокол от 

заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“ за предварително обсъждане 

на дисертационния труд; Декларация за авторство и Справка за приносите в дисертационния 

труд.  
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Йорданка Денчева Илиева е родена на 05.01.1971 г. в г. Шумен. През 1993 г. се 

дипломира във ВПИ „Константин Преславски“ като Специалист по предучилищна 

педагогика. По-късно, през 1997 г, през 2004 г и през 2007 г. в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“, ДИПКУ – г. Варна, придобива съответно ТРЕТА, ВТОРА 

И ПЪРВА професионално-квалификационна степен. 

През 2014 г. със заповед № РД-10-206/12.02.2014 г. на Ректора на Шуменския 

университет е зачислена в редовна форма на обучение в докторската програма „Методика на 

обучението по математика и информатика (в детската градина)“ към катедра „Методика на 

обучението по математика и информатика“. 

Трудовият стаж на докторантката е в областта на образованието в детската градина: от 

1993 г. учител и старши учител в ЦДГ „Брезичка“ и ЦДГ „Дружба“, от 2014 г. – старши 

учител в ДГ „Светулка“, г. Шумен; от 14.01.2014 г. до 25.09.2014 г. е Старши експерт по 

предучилищно възпитание, а в периода 2010 – 2016 г. е хоноруван асистент по Методика на 

формиране на елементарни математически представи в детската градина към Шуменския 

университет. 

2. Представяне на дисертацията 

Дисертационният труд на тема „Дидактико-технологичен модел за усвояване на 

ключови компетенции от 5 – 7-годишните деца в процеса на сравняване и измерване на 

величини“ е с основен обем 163 страници и съдържа необходимите компоненти на докторска 

дисертация. Разработен е в съответствие с изискванията за научно-педагогическо изследване. 

Състои се от Увод, три глави, Изводи и препоръки, Перспективи, Приноси, Заключение, 

Списък с публикации на докторанта, Литература, Приложения (13 броя).  

Използваната литература съдържа 120 заглавия (в списъка на докторанта № 31 съвпада с 

№ 38): 106 на кирилица (на български и на руски език) и 14 на латиница, от които има и 

интернет-сайтове. Посочените от автора заглавия отразяват съвременни нормативни 

документи и концепции по темата на дисертационното изследване.  

Дисертацията е много добре оформена, онагледена е с таблици, схеми, графики и 

диаграми, в които ясно се открояват авторските изследователски идеи и моделът на 

реализацията им. В Приложенията на дисертацията е предложен доказателствен материал от 

проведения педагогически експеримент. След всяка глава са оформени изводи.  

3. Актуалност на тематиката 

Дисертационното изследване е провокирано от приетата нова нормативна база за 

училищното и предучилищното образование у нас, от търсенето и изследването на 

недостатъчно проучени и разработени, но важни и значими понятия за предучилищното 



3 
 

обучение по математика. От една страна формирането и развиването на ключови 

компетентности по математика в предучилищния етап на обучение изискват обогатяване на 

класическите дидактически технологии и разкриване на нови, които осигуряват резултатно 

усвояване на математически знания и умения, но от друга страна – липсва конкретизация на 

понятия, важни не само за обучението по математика в училище, но и за обучението и по 

физика, химия, биология и други дисциплини. Такъв е проблемът с пропедевтика на някои 

основни понятия и построения на адитивно-скаларни величини. Известно е, че понятието 

величина най-напред се появява във философската литература и е свързано основно с 

аритметиката, с възникване на понятието естествено число. Но също така, изучаването на 

величините позволява да се извърши преход от описателно към количествено изучаване 

свойствата на обектите и поради тази причина величините заемат важно място при формиране 

на практически умения у обучаемите. Всъщност изучаването на величините създава 

предпоставки и възможности за математизиране на знанията за природата. В тази насока 

считам, че дисертационното изследване е актуално. 

4. Познаване на проблема 

От съдържанието на дисертационния труд се разбира, че Йорданка Илиева е проучила 

проблема за понятието величина, някои класически и съвременни педагогически идеи и 

дидактически модели за сравняване и измерване на величини. За целите на изследването тя е 

анализирала и синтезирала концепциите на наши и чуждестранни специалисти – психолози, 

дидактици, педагози, математици, методици  и др.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд  

5.1  Описание на отделните части на дисертационния труд  

В увода докторантката добре изяснява актуалността и мотивиращите фактори за 

дисертационното изследване. 

В Първа глава „Теоретични основи на проблема за величините и тяхното измерване“ 

разглежда съдържанието и термина на понятието „величина“ на базата на класически и 

съвременни теоретични постановки, представя някои основни свойства на еднородните 

величини. Акцентува на измерването като практическа дейност, която поражда понятието 

число (естествено число, положително дробно число, положително ирационално число), 

докато класовете равномощни множества от обекти пораждат само естествени числа. Излага 

кратки, но не бих казала достатъчно съществени исторически факти за филогенезиса на 

понятието величина и измерването на величини. (В литературата по история на математиката 

много ясно и точно се описва мястото на измерването в зараждането и развитието на значими 

понятия от математиката, астрономията, строителството, геодезията и др.) Докторантката 
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предлага идеи на чуждестранни педагози, психолози, философи и логици  (Ж. Пиаже, В. 

Давидов, Фр. Фрьобел, М. Монтесори и Р. Щайнер), на съвременни руски и български 

педагози, психолози и математици за пропедевтика на понятието величина и измерването на 

величини. В тази насока представя и съвременни подходи за формиране на математически 

компетентности у децата от предучилищна възраст чрез дейността измерване, като се 

позовава на ресурсите и възможностите на „учене чрез правене“, на синергетичния подход и 

продуктивни образователни технологии (изобразителни дейности, конструктивна игра, 

автодидактична игра, педагогическо ателие). Крайната цел е формиране на представи за 

величина и сравняване на еднородни величини. 

Във Втора глава „Методология и методика на изследването“ Йорданка Илиева дава 

описание на параметрите на дисертационния труд – обект, предмет, хипотеза, цели на 

изследването. Предлага концептуален модел на изследването „Да измервам знам – мога да 

науча всичко сам!“, с помощта на който се осъществяват основните цели на ядро „Измерване“ 

в Програмата за подготвителна група на ДГ. Въз основа на богатия си педагогически опит 

разработва технологичен модел (технологичен кръг) от системи дидактически средства, 

учебни методи и похвати за педагогическо взаимодействие при пропедевтика на изучаване на 

някои величини, като: дължина, време, обем (вместимост), лице на повърхнина, маса, скорост, 

време. В предвид потребностите на детето и заложеното в Наредба №5 за предучилищното 

образование значение на играта в процеса на педагогическо взаимодействие, докторантката 

целенасочено класифицира и обобщава видовете игри за сравняване и измерване на величини: 

игри с характер на дидактични упражнения; конструктивни игри; автодидактични игри; 

подвижни игри; игри с интерактивни играчки (Bee – Bot). Видоизменя и разработва съответно 

групи задачи, които имат дидактически характер и същите могат да се трансформират от една 

в друга игрова форма в зависимост от педагогическите условия на взаимодействие. След като 

описва съдържанието на 42 игри, докторантката разкрива конкретното им приложение в 

разработеното авторско Годишно разпределение на изучаване на ядро „Измерване“ от 6 – 7-

годишни деца. Очертава възможностите за приложение на учебната форма педагогическо 

ателие с тематика „Да измервам знам – мога да науча всичко сам!“, като в конкретния 

изследователски процес ателието се реализира в незадължителните регламентирани 

педагогически ситуации в следобедния режим. 

Етапите на дисертационното изследване правилно са определени, добре са формулирани 

критериите и показателите за формиране на ключови компетенции у 6 – 7-годишните деца 

при изучаване на знания от ядро „Величини  и измерване“ (така е формулирано в предходната 
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учебна програма, но съдържанието не се отличава съществено от съвременната формулировка 

на ядрата „Измерване“ и „Времеви отношения“). 

В Трета глава „Представяне, анализ и интерпретация на резултатите от 

педагогическото изследване“ докторантката анализира получените резултати от анкетно 

проучване на действащи учители в детски градини в г. Шумен и региона, резултатите от 

етапите на частичния педагогически експеримент (констатиращ, формиращ, контролен). 

Количествените резултати, обработени с помощта на специализиран софтуер за обработка на 

статистическа данни (SPSS) дават основание на Йорданка Илиева да приеме работната 

хипотеза за достоверна, а именно: Ако в организирания процес на педагогическо 

взаимодействие в детската градина се използва съвременен дидактико-технологичен модел 

за формиране на представи за величините и измерването им, то ще се формират елементи 

на ключови компетентности у 5 – 7-годишни деца.  

Получените резултати от експерименталната работа са добре онагледени с таблици и 

диаграми.  

В Изводи и препоръки докторантката формулира редица изводи (16) и методически 

препоръки за педагогическата практика, произтичащи от проведеното от нея дисертационно 

изследване. Считам, че част от тях (например 1., 2., 3. 12.) са отдавна известни за теорията и 

практиката в предучилищното обучение. 

В Перспективи формулира възможности за бъдещи методически разработки, 

произтичащи от дисертационното изследване. 

В Приноси докторантката очертава две групи приноси – с научно-теоретичен 

характер и с приложно-практически характер. 

 5.2. Положителни резултати с научно-теоретичен и с приложно-практически 

характер 

Приносите в дисертационния труд представям обобщено.   

 Разработен е авторски структурно-съдържателен теоретичен модел за пропедевтика 

на понятието величина „Да измервам знам – мога да науча всичко сам!“. 

 Предложен е инструментариум от разработени и адаптирани игрови модели за 

формиране на представи за величини (дължина, обем, маса, време, лице на 

повърхнина, парична стойност, скорост). 

 Създадено и апробирано е Годишно разпределение за обучение по математика в ДГ  за 

образователно ядро „Измерване“ на величини. 
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 Проведено е изследване за използване на различни методи и средства (традиционни и 

иновативни) за педагогическо взаимодействие при пропедевтика на величини в 

обучението по математика в детската градина – педагогическо ателие „Да измервам 

знам – мога да науча всичко сам!“. 

 Разкрити са възможности на технологиите като съвременен игрови подход в 

обучението по математика в детската градина. Използването на роботизираната 

играчка (Bee – Bot) може да се разглежда не само като средство за формиране на 

представи за величини, но и като средство за обучение в моделиране.  

6. Критични бележки и препоръки  

1. При избраната тема „Дидактико-технологичен модел за усвояване на ключови 

компетенции от 5 – 7-годишните деца в процеса на сравняване и измерване на величини“ и 

съответната структура на дисертационния труд отделните части са подчинени на водещата 

идея, но има известна едностранчивост в изложението – изследванията са предимно за 

формиране на представи за величините дължина, маса, обем. Величината време бегло е 

засегната. А в Наредба № 5 присъства образователно ядро „Времеви отношения“ и времето е 

философска категория, която трудно се усвоява от децата. Освен това, в бъдещи 

дидактически изследвания препоръчвам да се разглеждат възможности за далечна 

пропедевтика и на други величини – температура, скорост, за които са оскъдни сведенията. 

2. Пропедевтиката и включването в ядро „Измерване“ на величината „лице на 

повърхнина“ не приемам като принос, тъй като този проблем е изследван доста отдавна от 

български и руски специалисти по математика, по дидактика и по предучилищно образование. 

3. В следващите изследвания  е добре да се имат предвид концепциите на повече 

специалисти по математическо образование (български и чуждестранни), които са изследвали 

проблема за величините и тяхното изучаване в училищния курс по математика. Препоръчвам 

да се проучат и анализират източници по История на математиката, по Методика на 

математиката в началните класове и по Предучилищно обучение и възпитание. 

4. Допуснати са някои технически и терминологични грешки при оформяне на 

дисертационния труд. Добре е да се има предвид, че широчина, височина и дебелина са 

относителни понятия. 

Имам и въпрос към докторанта: Какво съдържание бихте препоръчали на предлаганата 

от Вас дисциплина (избираема или факултативна) „Ролята на конструктивистката 

образователна среда при измерването на величините от 3 – 7-годишните деца? 
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flpu,roxrertn'r'e -5 ny6lraKaltlrh ca sa 6t,.lrapcKn c3HK; €;lHa cfll\locln,rre,tFra n -l u c.uau.ropc.r.oo*-,
c HayqgTla pr,KoBoA}lreau. Or rqx err'{it e B c.n. ,,lle,ilarorHxar", ejlHit s [-or]aLilHr.1x rra lll-vveucxH),t

y[{HBepcurer r 3 or uayr]Hu roH$epenqlrn, f[y..f.rrnKaur.rflTe ca cBrp3aH].t c ]l3cJreABaHer.o B

IHcepl'aUHflTa u oa ycneullia attpo6aU|,tn Ha nperXBapr4'r€.rrHo 3arox(eHara KorilleIr]141.

8. Anrope{lepa'r

Anrope{:epa1-br e HaIIncaH cbo6pa3ro h3ncKBaHurra h Brpro orpa:lrroa c1,ll,r,pxaru4er.o nil

Al4cepraqxoHHlrfl Tpyil, Cn<uy.tlneo u KopeK'nro ca npeAcraBeHr,t tl,{er4Te 14 pascrir(AeHutra,

orpa3eH H B lt4c.epTaur,loHH [ar Tp,yl],

3AIT"TIOTID}tIIE

,{ncepraqr'roHHtttr rp,y.'ll Ha I)loplatrra !eHvesa 14.rnena (,l)dhp)t(:u ttpctKmuRonptLlo)t('1Lt

pe3ylmamu, Koumo npedcintcio.tn6om npunoc B nu)punmLI u np(u;ftntKcttlt(t rtct o6-vqettpcnto n()

.*tctme.vontul{d H ol'foBaptr Ha BcLlLlKl4 ti:lticxeauHs Ha 3arotra 3a pa:JBur}4e Ha aKaIeMLtrlnhr cr,craB B

PenyS'nnra Eut'apnr (3PACPD) n llpaeurHKKa 3a rrpr4i]araHe na IIPACPF, [lpelcraacnure

MarepHanu H AHcepl'altuol'tHt't pe3y.ttarll nflil'bflHo cborBerc"t'Ba'r rra ITpanurrnlrra']a pa3rJri.t't.re.ro rc

aKaAeivtl4qHHtt cbcrAe e Lllyrveucxrll vnkBepcnrer ..llnrloron KclHcraHran flpeclaBcKl4",

lopagu fopen3JloiKeHoro. y6e1eH0 AaBaM oBorrra noro]rcumeltHo ot{eilKa 3a npoBereHo.ro

TeopernKo-np[no)KHo Lt3crerBane, npeAcraBeHo 01' peuer.{3rlpaHHre no-fopc ;lr.rcepiaiiu,lren -rpyr.

aerope$epar, ny6-lnratlLtt't. cB1,p3aH14 c iluCepraLlLrtra, u npeLnneou u(t t.t(t-y.t,tpmo tx:.vpu drt

nlsuc:t'du o6patocant&'tillnIfl u H!_v.tH(r cmenett ,,doKnlop" Ha lZoplarrr<a /JeH,rena h,lneea s o6racl

Ha Brcne oSpa:onauue L llelanorltLrecKfr ltayKkr. npo$ecuouarFlo HartparlJrelhe 1.3, lJe,larorrlra

na o6yueHrero Ito... HaytrHe HanpaBilertHe Mero,xuna Ha o6yqeHrre't'o ilo MnreMilrlrKir r.l

HnQopmarura (o ;lerclca'ra rpu;qunn).
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