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СТАНОВИЩЕ 

от д-р Маргарита Генова Върбанова, 

професор по методика на обучението по математика 

във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

в област на висше образование:  1. Педагогически науки 

професионално направление:  1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) 

Автор: ас. Галина Георгиева Георгиева 

Тема: Модел за развиване на математическо мислене в конструктивната дейност 

при децата от предучилищна възраст 

Научен ръководител: проф. д-р Мария Кирилова Баева, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Факултет по начална и предучилищна педагогика.                  

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № P38 - 590 от 06.10.2015 г. на Ректора на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ съм определена за член на научното жури за осигуряване на процедура 

за защита на дисертационен труд на тема „Модел за развиване на математическо мислене 

в конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст“ за придобиване на 

образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика). 

Автор на дисертационния труд е Галина Георгиева Георгиева, докторант на 

самостоятелна подготовка към катедра „Предучилищна педогогика“ с научен ръководител 

проф. д-р Мария Баева. 

Представеният от докторанта Галина Георгиева Георгиева комплект материали е на 

електронен носител. Същият е в съответствие с Правилника за развитие на академичния 

състав на Софийския университет и включва следните документи: 

 автобиография в европейски формат;  

 заповед № РД 20-2123 / 23.12.2014 г за записване в докторантура;   

 заповед № РД 20-1687 / 13.10.2015 г. за отчисляване с право за защита; 

 автореферат; 

 дисертационен труд; 

 списък с публикации и участия в проекти; 

 публикации, свързани с дисертационния труд. 

Документите са оформени точно и прилежно. 
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Галина Георгиева Георгиева е родена на 23.01.1983 г. Средното си образование 

завършва в Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров”, г. Хасково, а 

висшето в Софийски университет „Св. Климент Охридски” - ОКС „бакалавър“ в специалност 

„Предучилищна педагогика и чужд език“ и ОКС „магистър“ в програма „Педагогика на 

масовата и художествена комуникация“. 

Преподавателската дейност на Галина Георгиева във Факултета по начална и 

предучилищна педагогика е от 2011 г., като води упражнения по дисциплините „Педагогика 

на конструирането и детския труд“ и „Педагогика на овладяване на елементарни 

математически представи“. 

2. Актуалност на тематиката 

Тематиката на дисертационния труд е актуална и значима както за подготовката за 

изучаване на математиката в училище, така и за приложението на математиката в други 

научни области и в практиката. Представеният дисертационен труд е в синхрон с настоящите 

тенденции и реалности за осъвременяване на Държавните образователни изисквания и 

учебни програми за обучение по „Математика“ и „Конструктивно-технически и битови 

дейности“ в Детската градина и в началните класове на Средното общообразователно 

училище.  

В тази насока задълбоченото изследване на интегрирането на елементарните 

аритметични и геометрични знания с други области от учебната и социалната сфера, е един 

сполучлив опит на докторанта да обогати учебната практика и идеите за развитие на 

математическото мислене у децата от предучилищна възраст. 

3. Познаване на проблема 

От съдържанието на дисертационния труд се вижда, че Галина Георгиева много 

задълбочено е проучила проблема за същността и необходимостта от непрекъснатото и 

интегрирано формиране у децата на понятието естествено число (основно понятие в 

аритметиката) още от раждането до постъпването им в първи клас в училище. Проучила и 

използвала е значителен брой източници – 152 на брой, от които 28 са на кирилица, а 

останалите на латиница (67 от немски автори и 67 от английски). Творчески е класифицирала 

и обобщила класически и съвременни модели за формиране на числови представи у децата 

от предучилищна възраст. Прави впечатление обаче, че в списъка на проучената и 

използвана литература е отразен само един български учебник, посветен на методиката на 

формиране на математически представи у децата от детската градина. 

4. Методика на изследването 
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Методиката на изследване и инструментариумът, който използва докторантът, е 

адекватен на поставените цели и задачи в дисертационния труд. Неговото участие в 

експеримента като университетски преподавател е показател за провеждането на реален и 

качествен анализ на теоретико-приложното изследване на проблема.  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд „Модел за развиване на математическо мислене в 

конструктивната дейност при децата от предучилищна възраст“ на Галина Георгиева е 

в обем от 204 страници, от които 184 страници са текст-изложение и 20 страници 

приложения. Структурата му включва Увод, три глави и Заключение и изводи и Литература. 

Включени са Приложения – 2 броя (описание на диагностични процедури и анкетна карта за 

проучване мнението на родители за подготовката на децата по математика преди 

постъпването им в училище).  

В увода на дисертационния труд ясно е представен изследователския проблем, който е 

в унисон с тенденцията за формиране на ключови компетентности чрез образование, в това 

число когнитивните компетентности за учене и осъзнаване на математическите представи и 

връзки. 

Основното съдържание на дисертационния труд е оформено в три глави и същото е 

подчинено и обвързано с изследователския проблем. В първа глава докторантът Галина 

Георгиева прави много обстоен, задълбочен и съдържателен преглед на възгледите на 

български и чуждестранни автори, изследвали формирането и развитието на 

математическите представи у децата от предучилищна възраст. Разглежда класически и 

съвременни теоретични модели за формиране на числовите представи у децата и представя 

резултати от научни изследвания от гледна точка на неврологията. Като се събразява с 

предметно-образното равнище на мислене на децата от предучилищна възраст, прави 

сполучлив опит да проследи развитието на детското мислене и да опише математическото 

мислене „като невробиологичен процес, свързан с дадена ситуация по математика, при която 

чрез задаване на даден математически проблем по пътя на логиката да се стигне до решение. 

Това включва способността да се прилага анализ в решаването на проблема, да се откриват 

зависимости и да се обясни и докаже решението“. В тази насока аргументирано и обосновано 

Галина Георгиева предлага експериментален модел от 18 ситуации (задачи в игри), 

основаващ се на интегративната  връзка на обучението по образователните направления 

„Математика“ и „Конструктивно-технически и битови дейности“ и концептуалните идеи за 

тяхната практическа реализация. 

Във втора глава обосновано и целенасочено докторантът формулира целта, обекта, 

предмета, работната хипотеза, методите за обработка на данните и основните задачи за 

постигане целта на изследването, а именно - разработване на педагогически модел за 

развиване на математическо мислене  чрез  конструктивната дейност на 5-7-годишните 
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деца в условията на детската градина.  Формулировките показват, че се познава много 

добре методологията на педагогическите изследвания и съответно умения да се прилагат. 

В трета глава Галина Георгиева предлага подробно описание и анализ на резултатите от 

педагогическия експеримент. Същият е проведен в две експериментални групи (5-6 годишни 

и 6-7 годишни деца) и една контролна група (5-7 годишни деца) в детската градина. Умелото 

използване на статистическия софтуер при обработката на данните предлага възможностите 

за богато онагледяване, съпоставяне, анализиране и обобщаване на получените резултати. 

Така непринудено и обосновано в заключението на дисертационния труд са формулирани 

обобщени изводи, методически препоръки и приноси за педагогическата практика, отнасящи 

се най-вече до обогатяване на  конструктивната дейност в предучилищна възраст с 

методически идеи за разбиране съдържанието на понятието естествено число (по-конкретно 

на числата от 1 до 10). Обаче много по-съдържателно и естетично биха изглеждали 

таблиците и графиките със статистическите данни, ако наименованията на критериите и 

показателите бяха записани само на български език, а не в комбинация с чуждуезикови 

наименования. 

Приложените 10 публикации (от които 3 са под печат) са свързани със съдържанието на 

дисертационния труд. 

6. Автореферат 

Авторефератът е написан съобразно изискванията и правилно отразява структурата и 

съдържанието на дисертационния труд. 

7. Препоръки  

Представената разработка на дисертационен труд дава възможност за разширение и  

бъдещи изследвания в тази насока. Изискванията към съвременното обучение в детската 

градина и в училище провокират търсене на възможности за използване на 

информационните технологии за по-богато онагледяване и пресъздаване на знанията с цел 

разбиране и развитие на творческото мислене у децата. Докторантът Галина Георгиева има 

реални възможности и потенциал за изследователска работа в тази насока. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научно-приложни и приложни резултати, които 

представляват съществен принос в науката и отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 Дисертационният труд показва, че докторантът Галина Георгиева Георгиева 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения в област на висше 

образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика 
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(Предучилищна педагогика), като демонстрира качества и умения за самостоятелно 

провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 

теоретико-приложно изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд 

и автореферат, и предлагам на научното 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) 

 

10.12.2015 г.                         Изготвил становището: проф. д-р Маргарита Върбанова 

г. В. Търново 

 


