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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертационен труд на тема: 

„ОВЛАДЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ В ДЕТСТВОТО ЧРЕЗ 

ИНТЕРАКТИВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ“ 

За присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 

 Професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика)  

Автор: Магдалена Димитрова Стоянова 

Докторантура в самостоятелна форма на подготовка  

Магдалена Димитрова Стоянова е родена в гр. София. Завършва средното си 

образование през 1998 г. в 142 СОУ „Веселин Ханчев” с ранно чуждоезиково обучение, 

с профил френски и руски език. През 2002 г. придобива образователна степен 

„бакалавър“ – с квалификация: педагог, детски учител и начален учител, след 

обучението в СУ „Св. Кл. Охридски“, ФНПП, в специалност „Предучилищна 

педагогика и начална училищна педагогика“. През 2004 г. придобива образователна 

степен „магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. В 

периода от 2013 г. до 2016 г. Магдалена Стоянова е докторант на самостоятелна 

подготовка в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ във ФНПП на СУ „Св. 

Кл. Охридски“, като е отчислена с право на защита и е насочена към такава след 

обсъждане на труда в катедра Предучилищна и медийна педагогика на ФНПП. 

От 2002 г. до 2005 г. Магдалена Стоянова работи като начален учител в 

ЧОУРЧО „Българско школо”. През периода от 2005 г. до 2010 г. е асистент  в ДИУУ 

към СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2010 г. до настоящия момент е на позиция 

асистент в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ във ФНПП на СУ „Св. Кл. 

Охридски“. 

Като асистент в катедра „Предучилищна и медийна педагогика“ във ФНПП на 

СУ „Св. Кл. Охридски“ Магдалена Стоянова организира и провежда семинарни и 

практически упражнения по няколко основни дисциплини, координира и оценява 

различни видове практика на студенти от специалности в бакалавърска и магистърска 

степен на обучение. 

Научните интереси на Магдалена Стоянова определят и устойчивата й творческа 

активност към следните тематични области, в които са нейните  основните 
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изследователски постижения: образованието и ученето през целия живот-значимост на 

ранното детско образование; ключови компетенции в предучилищното детство; 

интерактивни модели на взаимодействие в образователната институция; разрешаване 

на противоречия в поведението на детето в предучилищна възраст; овладяване на 

картината за света и компетенции за учене в подготвителна група и пр. 

Дисертационният труд е в обем от 303 страници основен текст. Той е 

структуриран в увод, четири глави, заключение и изводи, препоръки, библиография и 

приложения, представени в отделно книжно тяло. Литературните източници са 

представени чрез 160 публикации, от които 92 на български, 68 на латиница. 

Темата на дисертационния труд е актуална и е ориентирана към изследване на 

ключови компетенции  в детството в специфичен възрастов и технологичен контекст, 

както и възможностите на предучилищното образование за тяхното овладяване и 

развитие. 

В увода e представена програмната ориентация на изследването като 

актуалност на проблематиката и визия за теоретичните и експерименталните 

параметри на дисертационния труд. Тук се акцентира върху избраната методология 

за разработване на дисертационния труд, в основата на която е концепцията за учене 

през целия живот и произтичащите от нея приоритетни образователни политики и 

практики. По отношение на неговите концептуални и технологичните 

характеристики могат да се отбележат следните аспекти: 

 Формулираната цел успешно ориентира изследването към обосноваването и 

изграждането на интерактивен технологичен модел, съдействащ за 

овладяването и развитието на европейски ключови компетенции в контекста 

на идеята за противоречивост  на субективния опит на детето от 

предучилищна възраст. 

 Определените задачи на изследването съответстват на проучваната 

проблематика и на неговата цел, и са свързани основно с аргументирането и 

разработването на нова технологична интерактивна система за образование в 

детската градина, която е ориентирана към усъвършенстване на специфичните 

компетентности на децата в предучилищна възраст, съответстващи на някои 

от европейските ключови компетенции. 

В първа глава „Теоретична постановка на проблема“ е представен 
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многопланов анализ на основните аспекти на проучваната тематика с акцент върху 

взаимовръзката между европейските ключови компетенции и образователните 

технологии в детството, като се достига до конструирането на концептуална визия, 

ориентираща към конкретните изследователски параметри. Значимо място е 

отредено на дефинирането на основни понятия и термини – учене, образование, 

компетенция, компетентност, ключови компетентности и пр., както и 

операционализирането им в контекста на специфичната проблематика на 

дисертационния труд.   

Дискутирани са проблеми като: характеристика и специфика на процесите на 

учене и овладяване на субективен опит в детството; специфични образователни 

приоритети в детството и реализирането им в институционален и субективен план 

чрез прилагането на различни технологични модели; актуални тенденции в 

предучилищното образование, насочени към разработване и използване на нови 

педагогически (интерактивни) технологии, стратегии и техники; преосмисляне на 

целите, обновяване на съдържанието на предучилищното образование, както и на 

игрово-образователното пространство за повишаване на познавателния интерес и 

мотивацията за учене, за обогатяване на личностно значимия опит на детето; 

възможности на ефективното педагогическо взаимодействие в детската градина за 

приобщаване към общоевропейските ценности, свързани с оптималното развитие и 

успешното образование в детството и пр. 

Във втора глава „Хипотези, задачи и методи на изследване“ са представени 

технологичните параметри на експерименталния модел за изграждане на ключови 

европейски компетенции в предучилищното детство и неговите изследователски 

проекции. Изследователският модел е базиран върху хипотезата за разработването и 

прилагането на интерактивен педагогически модел, съдържащ бинарни 

противоречиви ситуации, оказващ значимо положително влияние върху изграждането 

на цялостна „картина за света“ и, съответно върху по-високи образователни 

постижения при децата от предучилищна възраст.  

За реализиране на емпиричното изследване по посока на неговата 

многоплановост е подбран и използван богат инструментариум, съдържащ 

подходящи основни и допълнителни методи, диагностични критерии и 

експериментални ситуации, адекватни на проучваната проблематика. Детайлно са 

представени изследователските области и критериите за оценяване на конкретните 

постижения на децата в възрастов и съдържателен план, както и възможностите за 
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отчитането им в контекста на тяхното индивидуално проявление. Същевременно, с 

разработването на тази част от дисертационният труд се залагат ориентирите, които 

ще демонстрират възможностите за технологично усъвършенстване на образованието 

още от най-ранните етапи на детството, за гарантиране на неговото качество и 

ефективност.  

В трета глава „Анализ на резултатите от изследването“ съдържателните 

акценти са поставени върху: сравнителен анализ от констативния и от контролния 

експеримент в проведеното пилотно проучване ориентирано към установяване 

уменията за осъзнаване на противоречия и на „Аз-образа“ от децата в предучилищна 

възраст в рамките на проведеното пилотно проучване; сравнителен анализ от 

констативния и от контролния експеримент в проведеното основно проучване за 

изграждане на лична идентичност и създаване на предпоставки за социални и 

когнитивни компетенции, при апробиране на разработения интерактивен модел.  

Получените емпирични данни успешно са прецизирани, обобщени и визуализирани в 

диаграми, таблици и графики.   

 Като позитивни моменти в тази глава на дисертационния труд могат да се 

посочат прецизността и коректността при представянето на изследователските данни;  

изведените междинни изводи, съотнасянето на получените резултати към основните 

моменти в изследователската програма – хипотезите, общите и конкретните задачи и 

пр. 

В четвърта глава „Формираща технологична система за 

усъвършенстването на когнитивните и социалните компетенции в програмните 

системи „Ръка за ръка“ и „АБВツигри“ аналитично и детайлно е представен 

формиращия етап на изследването, осъществен на две основни съдържателни 

равнища – като сравняване на постиженията на децата от прилагането на програмната 

система „Ръка за ръка“ и други помагала за работа и от прилагането на интерактивния 

модел („АБВツигри“) и на програмната система „Ръка за ръка“. Същественото тук са 

сериите от противоречиви ситуации, структурирани в тематичен, времеви и възрастов 

план, които апробират и успешно потвърждават предимствата на технологичния 

модел като цяло, както и на използваните и характерни за него форми, методи и 

средства. Прави впечатление детайлното и съдържателно представяне на 

експерименталната програма във връзка с етапите на нейното осъществяване и 

възможностите, които съдържа за постижения в предучилищния етап на детството.  
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Заключението и изводите обобщават постиженията на дисертационния труд 

по посока на предимствата на разработения интерактивен технологичен модел за 

предучилищно образование и неговата значимост за изграждане на ключови 

компетенции в предучилищното детство. В синтезиран вариант се представят 

доказателства, потвърждаващи трите положителни хипотези и отхвърлящи 

отрицателната хипотеза на изследването. 

Освен изтъкнатите до тук позитивни  акценти при представянето на 

дисертационния труд, могат да се определят и неговите основни приноси: 

 Демонстриран е задълбочен аналитичен подход и авторска позиция при 

представянето и интерпретирането на  теоретичните аспекти на обсъжданата 

проблематика и на получените емпиричните данни от проведеното изследване. 

Акцентът в теоретико-концептуалното проучване е поставен върху 

разискването и интерпретирането на специфичните особености на социалните 

компетенции, познавателното развитие, ученето в предучилищното детство и 

на интерактивността, като характеристика на обединяващ ги педагогически 

модел за развитие на компетенции и за постижения. 

 Разработен е и е апробиран актуален функционален технологичен 

интерактивен модел за усъвършенстване на значими компетенции на децата в 

предучилищното детство, като се доказва неговото предимство при 

прилагането му чрез тематично реализиране на система от противоречиви 

ситуации. 

 Налице е актуална корелация на технологичните параметри на 

експерименталния модел със съвременни теоретико-приложни образователни 

модели за предучилищното детство, което е предпоставка за ефективното му 

практическо приложение, обогатяване и усъвършенстване. 

 

Въпроси и бележки: 

1. За постигане на по-адекватно възприемане на отделните етапи на изследването 

е възможно прецизиране на последователността при представяне на отделните 

структурни компоненти на дисертационния труд, особено в трета и четвърта 

глава. Анализът на резултатите от пилотното изследване е подходящо да бъде 

последван от анализ на резултатите от основното констативно проучване, да се 

продължи с формиращия етап, а на финала да се демонстрират резултатите от 

сравнителния анализ между констативното и контролното основно проучване. 
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2. Постигането на по-ясно разграничение между разработения собствен 

технологичен модел и цялостните и прилагани в педагогическата практика 

технологични модели, съдържащи се в програмните системи „Ръка за ръка“ и 

„АБВツигри“ (въпреки значимото авторското участие на докторантката при 

създаването на споменатите помагала за предучилищно образование), би 

повишило научно-приложната стойност на дисертационния труд. 

 

Представената справка показва голям брой публикации (47) – самостоятелни и 

в съавторство, като голяма част от тях са свързани с проблематиката на дисертацията. 

Авторефератът успешно отразява в необходимата пълнота и детайлност структурата 

и съдържанието на дисертацията. Процедурата съответства на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Р България, както и Правилниците за неговото 

прилагане. 

В заключение, посочените позитивни акценти и приносни моменти ми дават 

основание да дам изцяло ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА на дисертационния труд, 

както и своя положителен вот, и да предложа с убеденост на Научното жури да 

гласува положително за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в 

професионално направление 1.2 Педагогика (Предучилищна педагогика) на 

Магдалена Димитрова Стоянова. 

 

 

София                                                                    Рецензент: …………………………….. 

15.07.2016                                                                           /проф. д-р Любослава Пенева/ 

 


