
 

 

1 

РЕЦЕНЗИЯ 

от  проф. д-р Здравко Вутов Лалчев, 

Софийски университет “Св. Климент Охридски “, ФНПП 

на дисертационен труд 

на ас. Галина Георгиева Георгиева 

на тема: Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната 

дейност при децата от предучилищна възраст 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по: област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Предучилищна педагогика) 

Научен ръкъводител: проф. д-р Мария Баева 

Настоящата рецензия е изготвена на основание заповед № РД2038-590/06.10.2015 

г. на Ректора на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, по решение на ФС 

на Факултета по начална и предучилищна педагогика и в съответствие с чл. 4 от Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на 

Закона, както и Правилника за развитие на академичния състав на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски”. 

Автор на дисертационния труд е Галина Георгиева Георгиева– докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра ”Предучилищна педагогика“ на Факултета по 

начална и предучилищна педагогика, отчислена с право на защита със заповед на 

Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”  РД 20-1687/13.10.2015. 

1. Общо описание на представените материали 

Комплектът от материали включва следните документи, представени на 

електронен носител: дисертационен труд; автореферат, включващ и списък на научните 

публикации по темата на дисертацията; копия на научните публикации, автобиография, 

заповед за зачисляване, заповед за отчисляване  и заповед за жури. 

Представеният от Галина Георгиева Георгиева комплект е в съответствие с 

Правилника за развитие на академичния състав на Софийския университет. 

2. Кратки биографични данни за кандидата 

Галина Георгиева е родена на 23.01.1983 г. в гр. Свиленград, област Хасково, 

където през 1997 г. придобива основното си образование до седми клас. През 2002 г. 
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завършва своето средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици 

„Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково с профилирана подготовка по немски език, 

английски език и информатика. Придобива немска езикова диплома Sprachdiplom 

B2/C1, която дава право за следване в немско или австрийско висше учебно 

заведение. През 2007 г. завършва висше образование  в СУ „Св. Климент Охридски“ с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Предучилищна 

педагогика и чужд език“, а през 2011 г. – магистърската програма „Педагогика на 

масовата и художествената комуникация“.  

През лятото на 2005 г. и на 2006 г. участва в студентската работна програма 

„Work and Travel”, като работи и пътува в САЩ, конкретно в щатите Уисконсин и 

Илинойс.  

В България работи за кратко като преводач от английски на немски език, както 

и като поддържащ немската кореспонденция във водеща компания за обслужване на 

клиенти, след което започва работа по своята университетска специалност в сферата 

на предучилищната педагогика.  От 2008 г. до 2011 г. работи като детска учителка в 

ОДЗ 56 „Здравец“, гр. София. От 2011 г. до момента е асистент във Факултета по 

начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“, където от 2014 

г. е докторант в самостоятелна форма на обучение. Води семинарни и практически 

упражнения в бакалавърски програми по дисциплините „Педагогика на 

конструирането и детския труд“, „Приложни техники за творчество в детската 

градина – конструктивни“ и „Педагогика на овладяване на елементарни 

математически представи“.  

Има участие в общо два проекта: като обучител по проекта „Квалификация 

на педагогическите специалисти“ от 2013 до 2014 г. и като бенефициент в 

„Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за 

преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и 

информационни и компютърни технологии” от 2014 до 2015 г.  

Има общо 13 научни публикации, от които 6 доклада в национални и 

международни конференции и 7 статии в специализирани списания. 

В допълнение към биографията на Галина Георгиева ще кажа, че тя е семейна и 

има едно дете (към датата на изготвяне на рецензията). 

От биографичните бележки става ясно, че Галина Георгиева  има необходимия 

минимум от практико-теоретичен опит, мотивиран интерес и изследователски 

качества за работа и развитие в областта на предучилищната педагогика. 
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3. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд на ас. Галина Георгиева е на тема „Модел за 

развиване на математическо мислене в конструктивната дейност при децата от 

предучилищна възраст“. Има обем от 204 страници, от които 184 страници са текст-

изложение и 20 страници приложения. Структурата му включва увод, три глави и 

заключение. Библиографията съдържа 152 заглавия, от които 28 източници на 

кирилица и 124 на латиница (23 български, 5 руски, 61 английски и 63 немски). 

Приложенията са две – описание на диагностичните процедури и анкетна карта за 

проучване мнението на родители за подготовката на децата по математика преди 

постъпването им в училище. В дисертационния труд са включени общо 45 таблици и 

13 диаграми. 

В увода на дисертационния труд е формулиран проблема за възникващи 

трудности в обучението по математика на децата от предучилищна възраст и след 

като е обоснована неговата актуалност на фона на резултатите от международни 

изследвания, свързани с постиженията на децата по математика и език  е представена 

концепцията на изследването.  

В първа глава са очертани няколко основни момента: 

– Направен е обстоен теоретичен анализ на проблема за развитието на  

математическите представи на децата от предучилищна възраст. Анализът е изграден 

предимно върху теориите на видни немски и англоезични автори; 

– Предложена е работна дефиниция на математическото мислене при децата от 

предучилищна възраст като психически феномен и най-разпространените начини в 

педагогическата практика за неговото развитие; 

– Разгледан е въпроса за формиране на числовите представи у децата като един 

от начините за развитие на тяхното математическо мислене. Подробно са разгледани  

класически и съвременни педагогически и невропсихологични теории за формиране 

на числовите представи; 

– Направен е сплучлив опит за разкриване същността на процеса за развиване 

на математическо мислене в обучението на децата в детската градина като е 

акцентувано върху възможностите на конструктивната дейност в това направление; 

– Направено е допускане за влиянието върху развитието на математическото 

мислене на възможни допълнителни фактори, като: наблюдение, пол, възраст, 

малцинствена група, социален статус, специални образователни потребности и  

специални обучителни трудности.  
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Във втора глава са описани теоретико-експерименталните и организационни 

параметри на изследването. Представен е изследователският модел в неговите 

отделни етапи на реализиране. Акцентът е поставен върху развиване на 

математическо мислене при децата от предучилищна възраст чрез манипулиране с 

разнообразен конструктивен материал. Прецизно са описани и формулирани: 

– хипотеза, цел, предмет, задачи и методи на изследването;  

– критерии и показатели на изследването и неговите организационни моменти 

в отделните етапи: констатиращ, формиращ и контролен; 

– същност и съдържание на експерименталния модел и подробно съдържание 

на отделните теми, предвидени за провеждане с децата от подготвителна група под 

формата на задължителни нерегламентирани ситуации. 

В трета глава е направен статистически анализ на резултатите от изследването, 

представен чрез таблици, графики, диаграми и текстова интерпретация. 

В заключението са формулирани изводи, препоръки и приноси и са обобщени  

резултатите от дисертационното изследване по отношение на развиване на 

математическото мислене при децата от предучилищна възраст.  

4. Оценка на дисертационния труд 

 Темата на дисертационното изследване е изключително актуална, тъй като 

конструктивизмът е съвременна тенденция в науката математика и също така 

съвременен и ефективен методически подход в математическото образование. Ако 

приемем дефиницията, че математатическото мислене е синтез на логика и 

въображение, то не бихме могли да намерим по-подходяща форма в системата на 

образованието  за пропедевтично формиране и развитие   на математическото мислене 

от съединяване на концептуалните идеи на образователните направления „Математика“ 

и „Конструктивно-технически и битови дейности“ в предучилищна възраст. В 

теоретичната част от работата аргументирано са обвързани математическите знания на 

детето с начина на неговото мислене и с развитието на неговите способности и по този 

начин е мотивирана необходимостта от ранно математическо обучение в предучилищна 

възраст с цел достигане на математическа компетентност.  Като се вземе предвид, че на 

тази възраст познавателният процес е на предметно-образно равнище, то 

конструирането като познавателна дейност играе важна роля в развитие на детското 

мислене и в частност на математическото мислене. 

 В работата е направен интересен исторически преглед на науката математика и  

на идеите на Фрьобел за  математиката в детската градина. В историческия преглед 
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специално се обръща внимание на конструктивните познавателни дейности 

построяване, преобразуване и пресъздаване при обучението на децата и се търси 

тенденцията в настоящето, при която конструктивните дейности се свързват с 

придобиване първоначални представи за количествените, пространствените и 

времевите отношения, т.е.  представи, необходими за училищното математическо 

образование.  Прегледът е обеспечен и от дидактическа гледна точка. Интересна 

педагогическа интерпретация на проблемната ситуация е представена в работата. 

Прави впечатление, че тази интерпетация е първооснова на популярния четирифазен 

модел на Дьорд Пойа за решаване на математическа задача.  

В работата е направен успешен опит за разкриване на параметрите на 

математическото мислене у децата чрез анализ на трудове на видни автори – педагози, 

психолози, математици. Не е пропусната и гледната точка на информатиците. За целите 

на ранното формиране и развитие на математическите компетентности сравнително 

подробно са разгледани концепциите за формиране на числовите представи при децата 

на редица известни учени започвайки с Пиаже, математиците Пеано и Фродентал и 

достигайки до съвременните автори и модели, в това число и модели, повлияни от 

информационните технологии.  

Смятам, че теоретичният анализ  е направен професионално от педагогическа 

гледна точка  и той е необходим и полезен с оглед целта на настоящото изследване.  

За проверка на хипотезите добре са замислени, подготвени и успешно проведени 

психолого-педагогически екперимент и анкетно проучване. В разработения модел за 

развитие на математическо мислене в конструктивна дейност на деца от подготвителна 

група са формулирани критерии, свързани с петте ключови ядра в математическата 

подготовка на децата (анализ на данни, числови представи, пространствени представи, 

измерване, геометрични фигури).  Към всеки от критериите са изведени  показатели,  

които отразяват знанията и уменията  на децата.  

При статистическото изследване са използвани съвременни методики – на 

дескриптивната статистика (честоти и разпределения) и  на индуктивната статистика 

(значимост на разликите и хомогенност но дисперсиите). За  целта са извършени 

процедурите: допускане на нулева хипотеза, изчисляване на показателите, 

установяване на надежността (чрез коефициента алфа на Кронбах), статистически 

анализ (представен чрез таблици и диаграми). За целите на  доказатеството на тезата са 

направени: проверка на вътрешната съгласуваност на въпросите от теста, определяне 

праговата стойност на теста, сравняване на средните стойности от две независими 
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извадки (чрез теста на Стюдънт), установяване на вътрешната и междугрупова промяна 

в развитието и установяване на хомогенността на дисперсиите в две независими 

извадки (чрез теста на Левин).  Числовите данни са обработени електронно чрез 

статистическия софтуер SPSS и Microsoft Excel 2003.  

Получените резултати от статистическата обработка като цяло потвърждават 

хипотезите и недвусмислено показват дидактическата ефективност на разработения 

модел за развитие на математическото мислене в конструктивната дейност при децата 

от предучилищна възраст. 

 Авторефератът коректно представя структурата и съдържанието на  

дисертационния труд. Отразява накратко теоретичната част и детайлно представя 

анализа на резултатите от екперименталното психолого-педагогическо изследване. 

  4. Публикации по дисертационния труд 

По темата на дисертационния труд Галина Георгиева е приложила общо 10 

самостоятелни публикации – една студия, четири статии и пет докалада от научни 

конференции. Студията е приета за печат в Годишника на СУ „Св. Климент Охридски“, 

две от статиите са отпечатани в списаниие „Образование и технологии“,  другите две са 

приети за печат, съответно в списание „Педагогика“ и списание „Чуждоезиково 

обучение“. Три от докладите са изнесени на международни научни конференции, един  

на научна конференция с международно участие и един на национална научна 

конференция. Три от докладите са отпечатани, а два от тях са под печат в сборниците 

от материали на конференциите. Галина Георгиева е приложила и още три публикации 

на теми от предучилищната педагогика, които в известен смисъл допълват темата на 

дисертационния труд, но не са пряко свързани с нея. 

 Първата публикациия на докторантката е от 2007, а последната – от 2015 

година. Направените публикации са успешна апробация на концепцията на автора, 

заложена в дисертационния труд.  

5. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Като цяло, намирам, че резултатите от изследователската работа на ас. Галина 

Георгиева Георгиева, имат висока научна стойност и обогатяват теорията на 

образованието по математика и конструктивна дейност на децата. В резултат на  

изчерпателен теоретичен и експериментално-статистически анализ на проблема за 

развитие на математическото мислене при децата от предучилищна възраст е 

разработен ефективен модел за обучение на децата. Изледването има теоретичен и 
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практико-приложен характер и това дава възможност резултатите от него да бъдат 

използвани както в теорията при нови изследвания, така и в практиката при обучението 

на децата. 

6. Бележки и препоръки 

Основните ми бележки са по отношение на това, че на места използваната 

терминология, свързана с математическите понятия е неточна от математическа гледна 

точка. 

 Смятам, че настоящето изследване може да послужи за основа при 

разработаване на  интегрирано  учебно пособие за обучение на децата от подготвителна 

група и в двете направления – математика и конструктивни дейности. 

7. Заключение 

Намирам, че поставената цел в дисертационния труд е постигната и теоретико-

приложният модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност 

при децата от предучилищна възраст на съвременния  преходен етап на  реформиране 

на образованието в България има място както в практиката, така и в теорията.  

Дисертационният труд показва, че ас. Галина Георгиева Георгиева притежава 

задълбочени теоретични знания и професионални компетенции по научна специалност 

предучилищна педагогика като демонстрира отлични умения за самостоятелно 

провеждане на научно изследване, свързвайки в дълбочина две образователни 

направления в подготовката на децата в предучилищна възраст – математика и 

конструктивна дейност. Дисертационният труд представя оригинални научно-

приложни резултати в научната област.  

Въз основа на гореизложеното убедено давам своята положителна оценка за 

проведеното изследване, представено в рецензираните по-горе дисертационен труд, 

автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен “доктор” на Галина Георгиева 

Георгиева в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика  (Предучилищна педагогика). 

11. 12. 2015 г.                          Рецензент:  

 София                                                                     (проф. д-р Здравко Вутов Лалчев)  


