
СТАНОВИЩЕ 

на дисертационен труд за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор” 

 

от доц. д-р Петя Йорданова Караиванова 

Научна област: Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика 

Университет: СУ „Св. Климент Охридски” 

Факултет по начална и предучилищна педагогика 

Катедра: Предучилищна и медийна педагогика 

Заглавие на дисертацията: „Овладяване на ключови компетенции в 

детството чрез интерактивен технологичен модел на образование” 

Име на дисертанта: Магдалена Димитрова Стоянова 

Докторант в самостоятелна форма на подготовка 

 

 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА. Магдалена Стоянова е родена на  

29.03.1980 г. Завършва средното си образование в 142 СОУ „Веселин 

Ханчев” с ранно чуждоезиково обучение, гр. София през 1998 г. с профил 

френски и руски език. През 2002 г. получава ОКС „бакалавър“ във ФНПП 

на СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Предучилищна 

педагогика и начална училищна педагогика“. Две години по-късно 

завършва магистърска програма по специалността „Предучилищна и 

начална училищна педагогика“ във ФНПП, СУ.  

Професионалната си кариера започва като начален учител в ЧОУРЧО 

„Българско школо“ през 2002 г. От декември 2005 до ноември 2010 г. е 

асистент по методика на обучение по „Роден край“, „Околен свят“, „Човек 

и общество“ и „Човек и природа“ в ДИУУ към СУ „Св. Климент 

Охридски“, ФНПП. От ноември 2010 г. и понастоящем е асистент в катедра 

Предучилищна и медийна педагогика, ФНПП, СУ.  Професионалните ѝ 

ангажименти са свързани с ръководство на семинарни и практически 

упражнения по Педагогика на взаимодействието „дете – среда“, Педагогика 

на овладяване на езика и развитие на речта, Предучилищна педагогика, 

Образователни технологии в предучилищното образование, Анимация и 

дизайн за деца, координация и оценка на практики. 

Данните от автобиографията на Магдалена Стоянова свидетелстват за 

амбициите ѝ за реализиране и доказване в професионален план. Те 

илюстрират целенасочеността на нейните интереси в сферата на 

образованието и квалификацията и по категоричен начин доказват 

възможностите ѝ да ги защити от позицията на утвърден млад учен. Това е 

видно и от посочените участия в екипи за разработване на две програмни 

системи за предучилищно възпитание и подготовка, както и от 

реализираните участия като обучител в европески финансирани проекти.  



ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТУРАТА. Магдалена Стоянова е зачислена 

за докторант в самостоятелна форма на подготовка по професионално 

направление 1.2. Педагогика – Предучилищна педагогика със заповед РД 

20-509/10.03.2013 г. Темата на дисертацията ѝ е: „Овладяване на ключови 

компетенции в детството чрез интерактивен технологичен модел на 

образование”. 

Докторантката е изпълнила всички задължения, включително 

учебните задължения, предвидени в индивидуалния план и всички други, 

които произтичат от докторантската програма. Отчислена е с право на 

защита със Заповед № РД 20-661/23.03.2016 г. Дисертационният ѝ труд е 

обсъден в Катедра Предучилищна и медийна педагогика на ФНПП на СУ и 

насрочен за официална защита на 12.09.2016 г. 

От предоставената документация е видно, че не са допуснати 

нарушения при реализирането на дисертацията. Прецизно са изпълнени 

формалните изисквания на действащите закони и правилници в РБ и СУ. 

 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА.  

Дисертационният труд е разработен в обем от 303 стр., от които 290 

стр. са текст, а останалите страници са посветени на използваната 

литература – общо 160 източника (в т. ч. 5 интернет-ресурси): 92 на 

български език; 68 на латиница. 

Трудът е структуриран в УВОД, ЧЕТИРИ ГЛАВИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 

ИЗВОДИ. ПРИЛОЖЕНИЯТА в обем от 63 стр. са представени в отделно 

тяло към дисертацията. В съдържанието на труда са включени общо 2 

схеми, 33 таблици, 21 диаграми и 14 илюстрации. 

Авторката е избрала и разработила тема, която има ключово значение 

за настоящето и бъдещето на предучилищното образование у нас в 

светлината на европейските образователни приоритети. Актуалността и 

значимостта на проблематиката произтичат от динамично променящите се 

образователни реалности в глобален, национален и регионален контекст, 

които налагат нови законово-нормативни и професионални решения. 

В първа глава Магдалена Стоянова убедително представя 

теоретичната постановка на проблема. Задълбочено аргументира 

необходимостта от нови интерактивни модели за образование според 

ЕКР/НКР, които да подготвят още в детството нагласи за учене през целия 

живот. Целесъобразно подрежда изследователските теоретични акценти в 

строга логическа последователност. Подробно и компетентно 

характеризира образованието като културен феномен.  Сполучливо 

систематизира развиващите диалектически връзки между възпитанието и 

обучението в предучилищното образование чрез противоречивите 

ситуации. Задълбочено анализира европейските ключови компетенции и 

образователни технологии в детството. В съвременен образователен 

контекст представя образователни цели и технологични модели за 



реализиране на педагогическо взаимодействие, ориентирано към 

автономно израстване на детето при създаване на „картината за света“. 

Аргументирано представя взаимовръзката компетенции – компетентност, 

акцентирайки върху психолого-педагогически и приложно-образователни 

аспекти. Детайлно характеризира персонални, социални и комуникативни 

компетенции. Убедително защитава възможности за подготвяне и 

изявяване на компетенции за учене/научаване чрез образователните 

направления. Лаконично, но точно очертава проектирането на културни 

компетенции чрез игра, общуване, познание, изкуство и творчество в 

обазователното взаимодействие. 

С вещина интерпретира идеи и становища, уточнявайки теоретичните 

предпоставки за усъвършенстване на културата на растящата 

индивидуалност, като конкретизира целесъобразни ситуационни форми за 

постигане на конструктивни изменения в субективния опит на децата. 

Убедително аргументира развиващите функции на педагогическите 

ситуации чрез възприемане и осъзнаване на противоречие.  

Докторантката показва добро познаване на значими публикации и 

документи на национално и европейско равнище и задълбочено разбиране 

на спецификата на функциониране на институциите за предучилищно 

образование и подготовка. Тя интегрира успешно познавателни и 

изследователски ресурси за нуждите на собственото си изследване. 

Коректно изяснява основни понятия и внася систематичност, която е 

особено полезна при следващите стъпки на осъществяване на емпиричната 

част от изследването. Използваните методи и процедури позволяват на ас. 

М. Стоянова  да осмисли многоаспектността и взаимната обвързаност на 

идентифицираните на теоретично равнище проблеми, и да открои 

сходствата и различията в изследователските позиции и мнения. 

Във втора глава Магдалена Стоянова представя теоретико-

експерименталните и организационни параметри на изследването. 

Дисертационният труд има ясно формулирана цел. Коректно са уточнени 

елементите на изследователския процес. Целта, хипотезите и задачите са 

подредени в логическа последователност. Изследването е проведено чрез 

умело подбрани валидни методи за събиране на информация: теоретично 

проучване и концептуално моделиране, педагогически експеримент, 

дидактометрия на образователните постижения на децата,  наблюдение, 

анкетно проучване, рисувателни тестове и др. Количествените данни от 

педагогическия експеримент са обработени и анализирани статистически с 

целесъобразни методи за установяване на връзки при доказване на 

хипотезите в количествен и качествен план.  

Методическият ход на изследването и неговите етапи са подробно 

представени. Съдържателните параметри на изследователския процес са 

отчетливо диференцирани. Системата от критерии и показатели за 

диагностика на детските постижения е коректно уточнена във възрастов 



план и по образователни направления. Детайлно са описани използваните 

диагностични процедури.  

В трета глава Магдалена Стоянова представя анализ на резултатите 

от изследването. Получените данни са изразени нагледно чрез подходящи 

графични методи. Интерпретацията на статистическите зависимости е 

коректна. Статистическият анализ е релевантен и достатъчен.   

Магдалена Стоянова демонстрира отлични умения за представяне и 

анализиране на различни статистически данни и извеждане на тенденции 

за доказване на изследователската теза. 

В четвърта глава е презентирана формиращата технологична система 

за усъвършенстване на когнитивните и социалните компетенции на три-

седемгодишните деца в програмните системи „Ръка за ръка“ и 

„АБВигри“. Прецизно са формулирани изследователските параметри и 

принципи на технологичния интерактивен модел, основан на 

противоречия. Впечатление правят точните научни формулировки, с които 

умело си служи докторантката, както при сравнителния анализ на 

интерактивния модел в двете програмни системи, така и при 

детайлизираното модифициране на тематичното съдържание при 

реализиране на интерактивния модел, основан на противоречия, по 

направления и възрастови групи в системите с авторско съучастие, което е 

безспорно постижение на ас. Стоянова. Тук особено внимание заслужава и 

насочеността на авторката към създаване и обобсноваване на съвременни 

интерактивни ресурси за възприемане на противоречия, осигурени чрез 

електронни книжки и CD. Реализирано е модерно виждане, което отговаря 

на ключовите европейски компетенции и приоритети, защитено в 

теоретичен и приложен план.   

Дисертационният труд е оригинално дело на автора. 

Езикът на дисертационния труд е академичен, стилът – подобаващ за 

този тип разработки, а структурата на текста е много добре организирана. 

Авторефератът е структуриран според изискванията, в обем от 45 

страници и представя ясно съдържателните характеристики и 

структурните параметри за дисертационния труд. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ. Основните постижения в дисертационния 

труд и приносните моменти в него могат да се систематизират по следния 

начин: 

 

А. Научно-теоретичен аспект: 

1. Положително приемам реализирания научен и аналитико-

сравнителен анализ на класически и съвременни концепции и изследвания, 

свързани със същността на противоречивите ситуации и на техните 

функции в контекста на европейските приоритети. Оценявам анализа на 

образователни направления и ядра, които са значими за познавателните 



компетенции при възприемането и осъзнаването на противоречия и 

противоположности като актуална перспектива за систематизиране на 

знания, умения, отношения. 

2. В съдържателен аспект оценявам значими параметри на 

отношението „компетентност-компетенции“ съобразно очертаните 

компетентности: лични, социални и комуникативни, доказани в теоретико-

изследователски план и потвърдени в изследването чрез значението на 

„Аз-образа“, самостоятелността, отговорността, социалните и 

комуникативни умения, културни и поведенчески прояви и използването 

на интерактивни модели в детството. 

 

Б. Експериментално-изследователски аспект: 

1. Потвърждавам положително експериментално апробирания 

интерактивен технологичен модел, основан на противоречия и 

противоположности, внедрен успешно и в масовата практика. Оценявам 

интегрирането му в 16 варианта на противоречиви ситуации при 

съчетаването на четири обособени степени на насочеността. Отчитам като 

предимство, че те обединяват компетенциите в познавателен (постижения) 

и емоционално-стимулен план (нагласи и преживявания) с 4 

разновидности на противоречията – репродуктивно-подражателни; 

репродуктивно-познавателни, продуктивно-познавателни и откривателско-

интерпретативни.  

2. Потвърждавам, че значението на модела е устоновено и доказано 

статистически по посока усъвършенстването на: „Аз-образа“,  

възможностите за адекватно ориентиране в заобикалящия детето свят,  

личните, социалните и комуникативните компетенции в предучилищното 

детство.  

3. Намирам за предимство статистически доказаното значение на 

интерактивния модел в иновативни програмни системи за предучилищно 

образование. Оценявам предложението за тематично седмично (проектно-

насочено) структурирано съдържание и бинарно-ориентирани 

ситуационни форми като предпоставка за по-добри постижения на децата в 

усъвършенстването на ключовите компетенции. 

4. Потвърждавам положително усъвършенстването в технологичен 

план на класификацията на противоречията при обвързването им с 

очакваните резултати по образователните направления и значението им за 

овладяване и усъвършенстване на уменията за учене, за прояви на култура 

на поведение и общуване в познавателния и игровия процес. 

5. Положително приемам систематизирания инструментариум, 

позволяващ установяването на степени на възприемане и осъзнаване на 

противоречиви ситуации при прехода към проблемни за разрешаване на 

противоречието в практико-приложен и социално-комуникативен план.  

 



В. Практико-приложен аспект: 

1. Намирам за предимство, че интерактивният модел, основан на 

противоречия и противоположности, се интегрира в програмна система 

„Ръка за ръка“ (2008) и в програмна система „АБВигри“. Оценявам 

защитената добра практика за гарантиране на самостоятелен избор на 

детето за включване във формулирани теми, интегрирано тематично 

съдържание и бинарноориентирани педагогически ситуации. 

2. Определям като придимство мултиплицирането на 

противоречивите ситуации в познавателните и електронни книжки, в 

интерактивните ресурси и в мултимедийните презентации, които 

подпомагат предучилищните педагози с технологични интерактивни 

средства за практическо приложение с оглед усъвършенстване на 

ключовите европейски компетенции. 

 

Приносите съответстват на съдържанието на разработката и отразяват 

обективно постигнатото от докторантката. 

 

ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ. Магдалена 

Стоянова представя общо 47 публикации в различни жанрове. Три от тях 

са публикувани в чужбина. Те доказват по безспорен начин 

публикационната активност на докторантката и свидетелстват за уменията 

ѝ да популяризира резултатите от своите научни изследвания.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дисертационният труд отговаря на изискванията за 

дизайн на педагогическо изследване, постигнатите резултати имат научна 

и приложна стойност, направените изводи са логически и съдържателни, 

насочени към оптимизиране на педагогическото взаимодействие в аспект 

подготвяне и изявяване на ключови компетенции в детството. 

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните 

публикации и научните приноси е изцяло положителна. Постигнатите 

резултати ми дават основание убедено да предложа на уважаемото Научно 

жури своя положителен вот за присъждане на образователната и научна 

степен „доктор” на Магдалена Димитрова Стоянова, в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика – Предучилищна педагогика. 

 

 

07.07.2016 г.                                Изготвил становището: ....................... 

гр. Велико Търново                                  (доц. д-р Петя Караиванова) 

 


