
СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Виолета Йорданова Ванева 

 

за дисертационен труд на Йорданка Денчева Илиева 

докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ 

при Факултета по Математика и информатика на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен 

 

на тема: „Дидактико-технологичен модел за усвояване на ключови компетенции от 5-7 

годишните деца в процеса на сравняване и измерване на величини“ 

  

1. Актуалност на проблема.   Разглеждането на ключовите компетенции на 5-7 годишните 

деца е предизвикателство, не само заради спорното им съдържание и възможности да се 

достигне до компетентост още в тази възраст, но и защото публикациите в тази област са 

изключително малко и почти не са свързани с обучението по математика в детската градина. 

Всъщност ключовите компетенции, свързани с математиката са обвързани главно с разбирането 

на количествените, пространствените и времеви отношения, с възприемане и разбирране 

връзки, закономерности, причини и следствия, цяло и части. А това е пряко свързано с 

конкретната тематика на докторантската теза на Йорданка Илиева. По темата за величините и 

измерването, като едно от образователните ядра  у нас са правени малко и то главно частични 

изследвания. За пръв път се провежда експериментално изследване и се прадлага един 

апробиран в практиката дидактичен модел за въвеждането и затвърдяването на знанията на 

децата. Като имаме предвид, че този материал обикновено затруднява учителите в детските 

градини, аз мисля, че темата е избрана сполучливо, актуална е, навременна и може да бъде 

особено полезна, ако се популяризира. 

2. Характеристика на дисертационния труд. Представеният за оценка дисертационен 

труд на Йорданка Днчева Илиева е в обем 163 страници текст, включващ 10 фигури и 14 

таблици, а в приложението (25 страници) са представени анкетна карта  за учителите, входящ и 

изходящ тест по втори критерий за математическа компетентност, резултатите от констатиращия 

и контролния експеримент на контролните и експерименталните групи и снимков материал. 

Библиографията включва 121 източника, от които 107 на кирилица , 8 на латиница и 6 интернет 

източника. 

Дисертационния труд е структуриран в три глави, които задават основните параметри 

на изследването в следната взаимовръзка – теоретичноите педагогически, психологически и 



математически основи на изследването (първа глава), методологията и методиката на 

изследването (втора глава) и представянето и анализът на резултатите (трета глава),  В 

очертаната по-обща структура са изведени параграфи, в които са представени и анализирани 

проблеми като математическата компетентност като ключова компетентност, съвременни 

подходи за формиране на магематическа компетентност при измерване от 5-7 годишните деца 

(включвайки конструвисткия, синергетичния подход и продуктивни образоватени технологии за 

овладяване процеса на измерване.  

3. Методика и организация на изследването. Експерименталната дейност е проведена 

по традиционната структура – констатиращ, формиращ и контролен експеримент. В него са 

включени 92 деца от 5 до 7 години (по 46 в контролната и експерименталната група) от детски 

градини в Шумен в интервала от октомври 2014 до май 2016 г. Инструментариумът е адекватен 

на избраните изследователски подходи – създадена е система от критерии и показатели за  

диагностика и оценяване равнището на математическата компетентност на децата при 

измерване. Използваните методи, освен педагогически експеримент са дидактични и 

автодидактични игри, конструктивни, подвижни игрим , моделиране, анкета с учители (52 учители 

от Шумен и региона), тестове, наблюдение и данните от тях дават достатъчно материал за 

анализ и изводи. Проведеното проучване е документирано точно. Разработените 42 игри  са 

отделени в групи: дидактични игри за сравняване и измерване на дължина (5),  за сравняване и 

измерване на сипещи вещества и течности (7), за сравняване и измерване на площ (5), за 

измерване на време (1), за измерване на скорост (1), за измерване на възраст – 1 (въпреки, че е 

по добре да се определи сравняване по възраст), за цена (3); атодидактични игри (6), подвижни 

игри (4); игри с природни материали (2), конструктивна игра (1), игри с Лего (4) и две игри с 

интерактива играчка. Анализът на данните и интерпретацията на резултатите са много 

задълбочени по равнища, подплатени с количествени данни и са направени в светлината на 

формулираните изследователски задачи. Статистическата обработка на данните е много добре 

онагледена и позволява да се потвърди издигнатата хипотеза. Направените изводи са коректни и 

аргументирани и са обвързани с поставените задачи в дисертационният труд.   

Дисертационният труд би спечелил: 

1. Ако са проучвани и цитирани оригиналните трудове на педагози и психолози, а 

не да се правят позовавния по други публикации. Така биха се избегнали някои 

грешки и липси в цитиранията (стр-41-43) и в разглежданите идеи (например в 

даровете на Фридрих Фрьобел, геоборда на Калеб Гатено); 



2. Ако в таблица 2 за величините на стр.45, където са представени различните 

програмни системи се отбележи коя група визират или са обобщени за всички 

възрастови групи броят ситуации; 

3. Ако за технологичният кръг, представен на стр. 81 се посочи, че е на 

колектива на З. Михайлова (книга, която присъства в библиографията). Това 

няма да намали ценността на използването му в дисертацията, но ще 

подчертае научната коректност на авторката. 

Бих искала да задам следните въпроси на докторантката: 

1. Защо при разкриване на основните феномени на Жан Пиаже не са описани тези 

за площ и скорост, след като специално ги включвате в разработката, въпреки че 

ги няма в държавните стандарти? 

2. Как точно оценявате децата по първи и трети критерий и изведохте тези 

резултати? 

3. С каква цел разглеждате в първа глава овладяването на компетентността 

„предприемачество в действие“? 

4. Приноси на дисертационния труд. Те могат да бъдат обобщени на теоретично и практико-

приложно равнище: 

На теоретично равнище 

 Задълбочено и многоаспектно теоретично проучване е направено на проблемите на 

овладяването на елементарни математически представи за величина и измерване в 

предучилищна възраст; 

 Разкрита е спецификата на използването на различните видове игри и е предложен 

технологичен дидактичен модел за формиране и развитие на математическа компетентност у 5-7 

годишните деца при измерване;. 

 Разработена е система от критерии и показатели за диагностика и оценка на овладените знания 

и умения за величини и измерване в предучилищна възраст; 

На практико-приложно ниво 

 Разработени са 42 дидактични, автодидактични, подвижни и конструктивни игри за формиране на 

представи за величини и измерване; 

 Разработено е годишно разпределение за образователно ядро „Измерване“ за 6-7 годишни деца;   

 Предложен е модел за съотнасяне на образователните цели към формиране на ключеви 

компетентности на децата във връзка с величините и измерването в детските градини; 



. O'.1epraHr ca Bb3MoxHocr[Te 3a il3nofl3BeHe Ha arerHero Karo arrepHarilBHa opraHn3aLliloHHa

$opnla npr pa3Brrvero vl oBnaARBaF{ero Ha llpeAcraeil 3a Ben!4Ll4Hnre A n3MepBaHero na 5-7

roAhulHilTe Aella,

5. fly6nuxaquu no meMama na uscnedealemo, l/opgaHra Vlnueaa npeAoraBg 5 ny6nrtxaqw no

TeMara Ha ArcepraqhflTa (or KofiTo 1 carrrocrosrenra), orpa3nBaqfi pa3ar4qHuTe eranil or

parpa6orxara. lA ny6nuKaqnrre, n aaropeSeparbr (e obervr 55 crpaHr,tqr,t) ca goxasarencrBo 3a

aBTopcKr4H xapaKrep Ha pean[3hpaHoro r43cneABaHe n Ha pa3pa6orennR AilcepraL{iloHeH rpyA,

[oxropaurxara npilTexaaa sagrn6oL{eHil TeoperilL{H14 3HaHrff n npoQecltoHarHh yMeHilfl no HayqHara

cnellilanHocT, KaTo AeMoHcTpl,rpa KaqecTBa il yMeHilF 3a caMocToFTerHo npoBeMaHe Ha HayqHo

il3cne4BaHe, Cto6paenBaHero r,r c HanpaBeH[Te npenoprxr 6r r,t noMofHaro a 6l4er4oro r,r

. aKaAeMnr.rHo pa3Brrhe. 
r

. HanpaaeHoro r43creABaHe cbAbpxa HayqHfi il npaKTilKo-npilnoxH14 pe3ynrar[, Kor4To

npeAcraBnflBar nprHoc 14 orroBapnr Ha [3ficKBaHVflraHa 3PACPE, flpaernHrxa 3a npilnafaHero My 14

[lpasnnHrra 3a pa3Brrile Ha aKaAeMilqHilfl cbcrae Ha UIY ,,EnhcKon KosctaHrrH flpecnaacrr". Ha

ToBa ocH.oBaHr4e npeAraraM Ha yBaxaeMoro HayvHo xyp14 Aa AaAe nonoxhrereH Bor 3a

npficbl<gaHero Ha o6pa3oBareflHara il HayqHa creneH ,,!OKTOP" Ha TlopgaHra'lenveea Vlnueaa a

o6nacrra Ha Brcue o6paaoeaHre.1..llegarorrvecKh'HayK]4, no npo$ecraoHarHo HanpaaneHre 1.3,

fle4arorrxa Ha o6yreHrero n0.,,; AorfiopcKa nporpaMa - ,,Mero4ilKa na o6yveHrero no MareMarilKa".

12.01.2018 r.

l-p. Pyce


