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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

 Структура на дисертационния труд: Дисертационният труд е разработен в 

съответствие с изискванията за научно педагогическо изследване и има необходимите 

компоненти на докторска дисертация. Структуриран е в увод, три глави, изводи и 

препоръки, перспективи, приноси, заключение, списък на публикациите, литература и 

приложения, богато илюстриран със снимков материал от експеримента. Основният 

текст е в обем 155 страници и приложения 25 страници, общ обем - 264 страници. 

Резултатите са представени в 10 фигури и  14 таблици.  Литературните източници 

съдържат 121 публикации, от които 107 на кирилица (български и руски език), 8 на 

латиница (английски език) и 6 от актуални електронни издания. Посочените заглавия 

отразяват класически и съвременни концепции по темата на дисертационното 

изследване. 

Характеристики на съдържанието: В уводната част e  обоснована актуалността на 

проблема в контекста на Европейската референтна рамка на ключовите компетенции в 

съответствие с особеностите на  съвременната образователна парадигма. 

Аргументирана е значимостта на темата на дисертационния труд и необходимостта от 

научното й разработване. 

В първа глава са представени  теоретичните основи на изследването  в два аспекта: 

ретроспективен, в който са представени  аналитично класически системи за развитие на 



сензориката на децата и актуален аспект, при който са проучени и представени 

аргументирано значими психологически и педагогически аспекти  за сравняване и 

измерване на величини в подготвителните групи. 

Във втора глава e представена програмната ориентация на изследването, очертани са 

експерименталните параметри на  дисертацията. В прецизното очертаване на обекта и 

предмета на изследването и точно формулираните цел, задачи и хипотеза на 

проучването, се открояват ясно определени позиции на докторантката за разкриване на 

закономерностите при използване на експерименталния модел за работа с 5-7 

годишните деца. Изследователските методи са подбрани в съответствие със 

спецификата на проучвания проблем.  

В трета глава  емпиричният материал е представен и интерпретиран по уточнените 

критерии и показатели, направен е анализ на резултатите от разработения  

технологичен модел, апробиран в експерименталните подготвителни групи.  На тази 

основа докторантката оформя значими изводи, заключение и препоръки.  

Трите глави на дисертационния труд са разработени в пълнота и задълбочено 

разглеждат основните въпроси, поставени в тях. Постигнато е много добро структурно 

съотношение и логическа връзка в цялостното изложение.  

 

Приноси на дисертационния труд 

 

Актуалността на изследването в дисертационния труд е в съответствие с 

динамичните промени за реформиране на предучилищното образование у нас и 

синхронизирането му с моделите на европейското образователно пространство за 

усвояването на ключови компетентности от 5-7 годишните деца. Изследователският 

пробем е дисертабилен и успешно разрешен в дисертационния труд, а постигнатите 

резултати допринасят за осъвременяване на предучилищното образование в 

съответствие с новата нормативна уредба.  

Научно-теоретичните приноси са свързани с изясняване на основни понятия в 

изследователската теза на дисертационния труд: 

 Задълбочено са проучени и уточнени основните работни понятия „величина“ и 

„измерване“ във филогенетичен план. Проведено е задълбочено теоретично 

изследване на класически педагогически теории и на съвременни логико-

математически дидактични концепции за изясняване на съвременните проблеми 

и идеи за овладяване на стратегии за изграждане на система за сравняване и 

измерване на величини. 

 Компетентно и аналитично са интерпретирани проучените концепции  за 

спецификата, механизмите и подходите (конструктивистки, синергичен и 

технологичен) за усвояване на математически компетенции от 5-7 годишните 

деца, дефинирани в Европейската референтна рамка за ключовите компетенции. 



 Обогатена е педагогическата теория с разработения авторски модел за 

изследване и усвояване на ключови компетенции за сравняване и измерване на 

величини: „ Да измервам знам – мога да науча всичко сам“. 

 

Практико-приложните приноси са авторски принос за образователната 

практика на предучилищното образование:  

 Направен е опит да се обоснове цялостен системен интегрален подход за 

усвояване на представи за величини и измерването им от 5-7-годишните деца, 

чрез система от игри с конструктивни, изобразителни и сензорни материали.  

 Разработена е тематична годишна образователна програма „Да измервам знам-

мога да науча всичко сам!“ за двете подготвителни групи в съответствие с 

образователните стандарти и в зависимост от възрастовите възможности на 

децата от предучилищна възраст. 

 Теоретично и технологично е изяснена същността на „ателието“ като 

интерактивната форма и е обоснована необходимостта от приложението и в 

процеса на формиране на математическа компетентност на децата в детската 

градина. 

 Прецизно са разработени технологични модели на педагогически ситуации, 

които включват продуктивните образователни технологии за овладяване на 

представите за величини и адекватното им измерване (чрез моделиране и 

конструиране с прякото приложение на изследователския подход).  

 Разработените и апробирани дидактично-технологични модели: „Да измервам 

знам - мога да науча всичко сам!“ и „Вариативност на величините“ за двете 

подготвителни групи (тематични годишни програми, алгоритъм на работа в 

ателие за измерване на величини, разработки на образователни технологии по 

математика) и представените резултати от изследователската работа, могат да се 

използват както в процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини, 

така и в бъдещи научни изследвания в областта на методиката за формиране на 

математически представи в детската градина. 

 

Авторефератът на докторантката съответства на изискванията за придобиване 

на научни степени и отразява съществени страни от съдържанието на 

дисертацията. 

 

Научните публикации по темата на дисертационния труд са достатъчни по 

обем и отразяват процеса на дисертационното изследване. 

 

Заключение: 

 

          Дисертационният труд представлява завършено научно изследване, което е 

съобразено с нормативно поставените изисквания за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“ в Закона за развитие на академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Правилника за придобиване на научни степени в  ШУ „Епископ К. 

Преславски“.  
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