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Автор на дисертационния труд:  
Галина Георгиева Георгиева, докторант на самостоятелна подготовка във 
Факултета по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент 
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Тема на дисертационния труд:  
„Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната 
дейност при децата от предучилищна възраст“ 
Научен ръководител: проф. д-р Мария Кирилова Баева. 
Възлагането на рецензията е въз основа на решение на научното жури, 
определено със Заповед № РД 38-590/06.10.2015 г. на Ректора на СУ „Св. 
Климент Охридски“. 
Данни за процедурата: 
          При прегледа на представената в научното жури документация не 
установявам допуснати нарушения на процедурата.  
          Разработването на дисертационния труд и допускането му до защита 
пред научно жури са в съответствие със Закона за развитието на 
академичния състав в Р България и Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
I. Кратки биографични данни за докторанта, професионалната и научната 
му активност 
          Галина Георгиева Георгиева е родена на 23.01. 1983 г. и в момента 
работи като асистент във Факултета по начална и предучилищна 
педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. От 2011 г. води упражнения по 
дисциплините: Педагогика на конструирането и детския труд, Приложни 
техники за творчество в детската градина – конструктивни (електронно 
обучение в Мудъл) и Педагогика на овладяване на елементарни 
математически представи. В това и качество е зачислена за докторант на 
самостоятелна подготовка през 2014 г. От представеното от нея CV може 
да бъде очертан следният образователно-квалификационен профил: 
магистър по специалността „Педагогика на масовата и художествена 
комуникация“ в СУ “Св. Кл. Охридски“- 2011 г.; бакалавър по 
специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“– 2007 г. Притежава професионална квалификация „учител“ и 
заема такава длъжност от 2008 г. до 2011 г. в ОДЗ 56 „Здравец”, София, 



ж.к. Младост 3. Професионалният опит на Галина Георгиева включва и 
заемането на различни длъжности в производствената сфера и в сферата 
на общественото обслужване в български и чуждестранни фирми от 2003 г. 
до 2008 г. По всичко личи, че докторантката е динамичен човек, който не 
спира да се развива по спиралата на собственото си образователно, 
квалификационно и компетентностно усъвършенстване. Тази и 
стремителност вероятно е повлияна и от високото равнище на 
притежаваните чуждоезикови умения по немски и английски език, което 
проличава и от приложената справка с използваната литература към 
разработения от нея дисертационен труд – 62 заглавия на немски език и 
60 заглавия на английски език, включващи водещи автори по 
проблематиката на труда. Високото равнище на чуждоезикова подготовка 
на Галина Георгиева безспорно е позволило и успешното и участие в 
различни международни научни форуми, където е представила резултати, 
свързани с проблематиката на дисертационния  си труд.  
II. Оценки върху качествата на дисертационния труд  
             Формулировката на темата недвусмислено показва, че е налице 

междудисциплинарна насоченост - „Математика“ и „Конструктивно-

технически и битови дейности“ в предучилищна възраст. В тази връзка 

експертизата на труда е свързана с две обективно налагащи се очаквания: 

доколко теоретичната база на труда е ориентирана в извеждане на нова 

актуалност на проблема за развиване на математическото мислене у 5-7 

годишните деца и доколко са хармонични методологичната обосновка и 

инструментариум на изследването за постигането на убедителна 

доказателственост. Прочитът на труда ми дава основание да твърдя, че 

докторантката е положила усилия, които не само са довели до неговата 

завършеност и представителен вид, а по- скоро до това, че конструкцията, 

теоретичните анализи и обобщения, методологичният апарат на 

изследването, научният инструментариум, статистическият апарат и 

графично представяне на резултатите насочват към обективни основания 

за следните преценки:  

1. В своята цялостност и в детайлите на труда откривам проявата на  

ерудиция, психолого-педагогическа и методическа компетентности 

във висока степен, които очертават индивидуалността в научния 

профил на докторантката.  

2. Структурата на труда е правилно изградена и отделните смислови и 

съдържателни компоненти са в логическа последователност – увод, 

три глави, заключение, изводи, препоръки и приноси. 



           Параметрите на труда показват, че е постигнат един сравнително 
добър баланс между основният текст, съпътстващото го онагледяване и 
приложенията – 184 стр. основен текст, 20 стр. приложения, 45 бр. таблици 
и 13 бр. диаграми. Необходимо е да отбележа, че броят на таблиците се 
нуждае от корекция, тъй като докторантката в отделни случаи обозначава 
текстове, схеми и други графични изображения като таблици, а би 
трябвало да бъдат обозначени като фигури, например  Табл. 5: Модел на 
работната памет според Baddeley (1986), стр.87; Табл. 2: Модел на von 
Aster за формиране на числовите представи,стр.54; Табл.1: Модел за 
формиране на числовите представи според Krajewski, стр. 46 и др. Би 
могло да се постигне и по-добро балансиране на текста вътре в отделните 
глави. Както и при други млади изследователи, и при Галина Георгиева е 
налице стремеж за всеобхватност, която насочва към теоретични 
пространства и детайли, водещи до обременяване на изложението и 
претоварване на информационния поток в труда. Така например в Глава I. 
Постановка на проблема, докторантката оправдава очакването за 
извеждането на нова актуална теоретична база за развиване на 
математическото мислене у 5-7 годишните деца. Постига го обаче с един 
сложен преход от развитието на математиката като наука (1.1.1. Развитие 
на математиката като наука, стр.11), математиката в детската градина 
(1.1.2. Математиката в детската градина, стр.14), историческо развитие, 
включително приносите на Фрьобел (стр.14-16), съвременни концепции за 
обучението по математика (стр. 16-20), до фиксиране върху 
математическото мислене като феномен (1.1.3. Математическото мислене 
като феномен, стр. 20-27), където кратко, но точно е поставен акцент върху 
същността на математическата компетентност, заложена в Европейската 
референтна рамка. Този акцент умело бива вплитан от докторантката в 
следващите важни етапи на изложението като  1.1.4.2. Съвременни 
модели на развиване на числовите представи (стр.43) и 1.1.5. 
Невропсихологични модели на числовите представи (стр.50), и по този 
начин постига очакваната хармоничност  между методологичната 
обосновка и инструментариума на изследването от една страна (Глава II. 
Теоретико-експериментални и организационни параметри на 
изследването, стр. 107), и убедителната доказателственост на постигнатите 
резултати, от друга страна (Глава III. Анализ на резултатите от 
изследването, стр. 142). Очакванията ми за критичен анализ в посока на 
търсене на съответствие между математическата компетентност като 
разбиране в Европейската референтна рамка и образователните стандарти 
за обучение по математика в предучилищна възраст, както и 
образователните стандарти по „Конструктивно-технически и битови 



дейности“ намират частично покритие, защото преобладава описанието, 
представянето на емпирични факти и теоретични модели, но не и 
причинно-следствен анализ с отговор на въпроса, защо именно моделът за 
развитие на математическо мислене у 5-7 годишните деца ще се 
реализира именно чрез конструктивните дейности. Такъв шанс има и в 
представянето на програмните системи в България (стр.103), който 
разбира се не е използван от докторантката и те по-скоро имат подкрепящ 
характер. Справедливостта изисква да отбележа, че на този фон обаче 
проличава една изключителна осведоменост на докторантката, както и 
стремежът и към деликатност в извеждането на едни или други авторски 
позиции от различни научни школи, което показва, че Галина Георгиева е 
коректен изследовател и с потенциал за обективна преценка на различни 
теоретични платформи. Убеден съм, че този потенциал е достатъчен, за да 
се развие в бъдещите научни изяви на докторантката онази критичност, 
която да допълни профила и на заявената чрез този дисертационен труд 
научна индивидуалност. Безспорно потвърждение на изследователските 
качества на Галина Георгиева е Глава II. Теоретико-експериментални и 
организационни параметри на изследването, разработена в обем от 34 
страници. В стегнат стил в тази глава убедително са представени 
методологичният апарат (обект, предмет,цел, задачи и методи на 
изследването; изведени са критерии и показатели; формулирани са 
основна хипотеза и две подхипотези), представен е и експерименталният 
модел за интегриране  на образователните направления „Математика“ и 
„Конструктивно-технически и битови дейности“, чийто цели са ясно и 
точно определени. Структурата на модела включва  разнообразни задачи 
за развиване на елементарни математически знания и умения, като 
съдържанието е разделено в пет ядра: Количествени отношения, 
Пространствени представи, Измерване, Геометрични фигури и форми, 
Анализ на данни. В разгърнат вид е представено съдържанието на 
отделните теми, което ясно е регламентирано в процедурно-
методическата страна на изследването. Изключително внимание и 
прецизност е отделено на разработването и на задължителните 
нерегламентирани ситуации по отделните теми с изведени цели, методи и 
очаквани резултати. 
            Изследователската вещина на Галина Георгиева бива изявена и в 
представянето на последната Глава III. Анализ на резултатите от 
изследването в обем от 39 страници. Направеният причинно-следствен 
анализ внушава доверие, защото се базира на подробно описания и 
коректно използван статистически инструментариум на основата на SPSS   
и Microsoft Excel. Данните са представени така, че диаграмите позволяват 



лесно установяване на количествените различия в резултатите на 
контролната и експерименталната групи, с които е проведено 
изследването. Резултатите недвусмислено показват ефективността на 
модела за развиване на математическо мислене в конструктивната 
дейност на децата. Положително оценявам и решението на докторантката 
да диференцира представянето на резултатите  по пол и възраст, 
базирайки се на съвременните тенденции в педагогическите изследвания, 
което добавя още един щрих в научният и профил -  модерно мислене. Със 
своята безспорна полезност се откроява и анализът на резултатите по 
отношение на малцинственото представителство, на социалния статус на 
изследваните деца, на децата със специални образователни потребности, 
както и анкетирането на родителите на децата, участващи в изследването. 
Защо обаче в анкетата няма въпроси, касаещи мнението на родителите 
относно взаимовръзката „математика – конструктивна дейност“, която е в 
контекста на изследването?   
III. Оценки върху  приносите на дисертационния труд  

Категоричната ми убеденост е, че разработеният от Галина Георгиева 
Георгиева  дисертационен труд е посветен на актуален интегративен  
научен проблем, отразява авторски методически подход и е представен в 
завършен вид. Въз основа на това считам, че в теоретичен и приложен 
аспект  могат да бъдат откроени  следните научни приноси:  

Проучване и психолого-педагогически анализ на теоретични 
концепции и модели за развиване на математическо мислене у децата в 
предучилищна възраст. Научно обосноваване на структурата на 
математическата компетентност в предучилищна възраст в контекста на 
Европейската референтна рамка. Разработване и апробиране на авторски 
модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност 
на децата от предучилищна възраст. Разработване и апробиране на 
методика и инструментариум за диагностика на математическото мислене 
у децата от предучилищна възраст.  

Налице са достатъчно основания за да считам, че посочените 
приноси на Галина Георгиева  са нейни лични творчески постижения и по 
безспорен начин отразяват възходящото и научно развитие. В този план 
следва да бъде оценен и авторефератът на докторантката, който отразява 
в достатъчна степен основните съдържателни параметри на 
дисертационния труд. 
IV. Критични бележки и препоръки 
          В параграф II. Оценки върху качествата на дисертационния труд  
вече бяха посочени някои от моите критични бележки и въпроси, които 
имат добронамерен характер и по никакъв начин не намаляват 



изтъкнатите достойнства на труда. Считам, че биха имали полезност в 
бъдещите научни изяви и развитие на докторантката.  

V. Заключение  
          Разработеният и представен от Галина Георгиева дисертационен труд 
е в завършен вид и по категоричен начин показва, че целта и задачите на 
изследването са изпълнени. Анализът и представянето на резултатите 
убедително потвърждават значимостта на труда за хармонизирането на 
математическата подготовка на децата в предучилищна възраст със 
съвременните психолого-педагогически концепции и Европейски 
директиви.  

Въз основа на изложеното дотук убедено предлагам на почитаемите 
членове на научното жури да дадат положителна оценка на разработения 
от Галина Георгиева Георгиева дисертационен труд за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“ в  Професионално направление 
1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) на Факултета по начална и 
предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. 
 
11.12. 2015 г.                                                Рецензент: Проф. д-р Сашко Плачков 
гр. Благоевград                                                                
 
 

 

 

 
 

            

 

 
              
              
              
                 


