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РЕЦЕНЗИЯ 

 
на дисертационен труд „Управление на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии“ на редовен докторант Петър Веселинов Петров от 

Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ за присъждане на 

образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „Педагогика“ 

с научен ръководител доц. д-р Радка Питекова 

Рецензент: проф. д-р Петър Балкански 

 

1. Дисертационният труд съдържа основен текст от 193 страници, заключение, 

библиография и седем приложения. Структуриран е по следния начин: Увод. 

Глава първа - „Общотеоретични постановки по управление на промяната в 

системата на училищното образование“. Глава втора  - „Концептуален модел на 

управление на промяната при внедряване на съвременни образователни 

технологии в училищните организации“. Глава трета - „Характеристика на 

управлението на промяната при внедряване на съвременни образователни 

технологии (емпиричен анализ)“.  

Всяка глава е структурирана по параграфи. Последната - трета глава, която 

съдържа емпиричен анализ от 5 самостоятелни емпирични изследвания, на 5 отделни 

съвкупности, с 5 различни инструментариума за набиране на емпирична информация, 

осъществена в различно време. Получените резултати са анализирани, както следва: 

 Управление на промяната при внедряване на образователни технологии 

(анкета № 1); 

 Място на финансирането на училището в изследванията на делегиран 

бюджет (анкета № 2); 

 Мотивацията на учителите за педагогически труд (анкета № 3); 

 Място на маркетинга в управлението на училището (анкета № 4); 

 Удовлетвореност на студентите от специалност „Педагогика“ от 

подготовката им (анкета № 5). 

Дисертацията си поставя за цел „да се създаде и изследва практиката на 

концептуален модел за управление на промяната на училищната организация при 

внедряване на съвременни образователни технологии (стр. 7)“. При разработване на 

дисертационния труд авторът е използвал 64 литературни източника, от които 30 на 

кирилица и 34 на латиница.  

 

2. Кратки биографични данни 

Докторант Петър В. Петров е роден в гр. Видин. Последователно завършва 

езикова гимназия в гр. Видин (1999 г.); Софийски университет, специалност 

„Педагогика“ (2004 г.); магистърска програма по „Педагогика на девиантното 

поведение“ (2009 г.). Със заповед № РД 20289/02.02.2010 г. е зачислен за редовен 

докторант по специалността „Теория на възпитанието и дидактика“ (Управление на 

образованието), шифър 050701 към катедра „История на педагогиката и управление на 
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образованието“ на Факултета по педагогика за срок от 01.02.2010 г. до 01.02.2013 г., 

който е удължен допълнително с шест месеца със заповед на ректора до 01.08.2013 г.  

Списъкът от документи, придружаващи дисертационният труд съдържа 

индивидуален учебен докторантски план, както и протоколи за положени докторантски 

изпити. Липсва обява в централен ежедневник за докторантския конкурс.  

Петров специализира в Института по образование в Лондон. Завършил е курс 

към Центъра за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охлидски“. Притежава 

сертификати за участие в различни тренинги, курсове, конференции в страната и 

чужбина. Има много добра чуждоезикова и компютърна подготовка. По пътя на 

самообразованието придобива задълбочена квалификация в използването на 

информационно - комуникационни технологии, работа с компютър и интернет в 

пряката си дейност. Това му дава възможност да работи на граждански договор като 

специалист при обучението на студентите по компютърна подготовка. Привлечен е 

като технически секретар на зам. ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Както личи от автореферата, докторантът притежава общо 11 публикации, от 

които 3 - съвместни и 8 самостоятелни, свързани с темата, публикувани в списания и 

сборници.  

 

Особено мнение 

 

В настоящата рецензия не съм включил съдържанието на дисертационния труд 

от стр. 161 до стр. 187, както и от автореферата от стр. 43 до стр. 48. Тази част от 

дисертацията съдържа анализи на проведени емпирични изследвания (приложения 

№№ 2, 3, 4, 5), които считам че са извън обявената цел и задачи, както и предмета и 

обекта на изследване. Става въпрос за данни от изследвания, които са проведени с 

различен инструментариум за различни респонденти за различни цели на отделните 

изследвания, които нямат връзка с основното изследване (приложение № 1). От 

методологическа гледна точка, смятам че не е правомерно да се смесват данни, 

отнасящи се до различни обекти и предмети от различни изследвания. Излизането 

извън рамките на формулираната цел, предмет и обект на изследване и включването на 

емпирични факти, събрани при други условия и обстоятелства противоречи на 

общоприетата методология за достоверност, валидност и обективност на научното 

изследване.  

Посочените 4 изследвания съдържат полезна информация, която може да бъде 

анализирана самостоятелно. Още повече, че изследването, проведено с помощта на 

въпросник № 1 (приложение № 1) напълно отговаря и покрива нуждите на 

дисертационния труд за проверка на формулираната хипотеза и е в пълна хармония с 

целта, задачите, предмета и обекта на изследването. В този смисъл отказът от 

рецензиране на посочения текст не намалява в никакъв случай качеството на 

дисертационния труд, който логически е структуриран добре и притежава напълно 

завършен вид.  
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3. Актуалност, научна значимост и дисертабилност на изследването 

В съвременната епоха на нови технологии, нови средства за комуникация, 

създават нов виртуален свят, със свои отношения, правила и възможности, с 

нетрадиционни принципи на взаимоотношения. Съвременният свят е свят на бързи 

непрекъснати промени, разрушения и изменения. Създаването на ново се постига чрез 

разрушаване и отчуждаване от старото, което създава чувство за устойчивост. Новите 

промени в обществото очакват своя нов мениджмънт.  

Избраната от докторанта тема на изследване е изключително актуална за 

нашето общество и образование. Промяната в отделните сфери се превръща в 

своеобразна парола за качество и ефективност на всяка човешка дейност. Овладяването 

на инструменти и технологията за управление на промяната в сферата на училищното 

образование, както и управлението на иновационните процеси се превръща в основни 

изисквания за всеки ръководител и специалист. Всичко това ми дава основание да 

подчертая, че предложения за обсъждане дисертационен труд е актуален, обществено и 

научно значим и нужен на педагогическата наука и практика. Това е един проблем, 

който досега е стоял встрани от педагогическата и управленските науки, от теорията и 

практиката.  

Разработеният труд е дисертабилен и засяга няколко важни проблема:  

 Управлението на училищната организация в условията на промяна (развитие, 

изменение, преустройство, трансформация, усъвършенстване и др.); 

 Развитие на училищната организация чрез изменение на статуквото; 

 Управление на процеса на внедряване на съвременни технологии като средство 

за промяна на училищното образование. 

Значението на тези проблеми ми дават основание да подчертая, че Петров за 

първи път у нас поставя на вниманието на педагогическата общественост един 

актуален и пренебрегван досега проблем.  

 

4. Съдържание на дисертационния труд: 

Глава Първа. Тази част от дисертационният труд е обособена в три параграфа. 

Докторантът е успял да представи в системен вид свои и чужди схващания за 

същността и характеристиките на промяната като социален феномен. Чрез използване 

на онагледяващи схеми е разкрит процеса на промяна и неговото управление по един 

пестелив начин, ползвайки схващания на най-изявените наши и чуждестранни автори в 

тази област. Положителен момент в тази част на дисертационния труд е, че 

докторантът успешно представя системата на процеса на промяна чрез осмисляне на 

понятията, като: същност на промяната; процес на промяна; сила на промяна; фактори 

на промяната; типове промени; методи на управление на силата на промяната; 

управление на промяната; етапи на управление на промяната; модели на управление на 

промяната; нива на промяната; агенти на промяната. 

Важен акцент в тази част на дисертацията представлява описанието на 

организационната промяна в училищната организация. Направено е разграничение 

между „усъвършенстване“ и „развитие“ на училищната организация.  
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Общият теоретичен анализ на съдържанието на понятието „промяна“, както и 

нейното управление разкрива добрите аналитични способности, компетентността и 

добрата информираност на докторанта по изследваната проблематика. Неговата добра 

информираност за водещите наши и чуждестранни изследователи на управлението на 

промяната придават актуалност и научна значимост на дисертационния труд.  

Глава Втора. Тя е посветена на разработването на концептуален модел за 

управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии в 

училищната организация. Широко са разкрити особеностите на промяната при 

внедряването на образователните технологии. Авторът в обобщен вид описва и 

изброява редица инициативи и нововъведения, които са свързани повече или по-малко 

с образователните технологии. Авторът прави опит да дефинира образователната 

технология като „средство, чрез което училището внедрява в обучението интерактивни 

методи“. Представен е схематичен модел за внедряване на типови промени 

(структурни, технологични и поведенчески). Той представя и факторите, 

детерминиращи промяната в училището - външни и вътрешни. Откроена е ролята на 

училищния директор като лидер на промяната в училище. Отредено е определено 

място и на съпротивата срещу промяната при внедряване на съвременни образователни 

технологии. Направен е SWOT анализ на факторите на промяната в училището. Накрая 

на тази глава се описват особеностите на управлението на промяната, като е разкрита 

ролята и дейността на училищното ръководство при планирането на промяната. 

Значително място във Втора глава е отделено на взаимовръзката между промяна и 

организационна култура на училището и значението на тази връзка при внедряването 

на съвременни образователни технологии.  

Трета Глава. Тя съдържа емпиричен анализ, който отразява мнението на 

изследваните респонденти за характеристиките на управление на промяната при 

внедряването на образователни технологии. Емпиричният анализ се базира на 

отговорите на 135 директори от гр. София и 31 от София - окръг. Както посочихме в 

предходната част, останалите 4 изследвания не са предмет на анализ в тази рецензия. 

Тук заслужава особено внимание и добра оценка на методиката за набирането на 

емпирична информация. Инструментариумът е специализиран, уеб базиран, софтуерен 

пакет за провеждане и обработка на онлайн- анкетни изследвания. Състои се от три 

основни елемента - генератор на онлайн анкетни карти; уеб базиран потребителски 

интерфейс за статистическа обработка на данни; модул за графично представяне на 

комбинирани множество данни. Системата поддържа база от данни, състояща се от 

стандартни онлайн записи за всеки от респондентите, включваща геолокализиране, 

времеви брояч и др. Използваната анкетна карта е разработена в съответствие с 

научните традиции. Съдържащите се в нея индикатори покриват полето на 

формулираната хипотеза.  

Приложените в дисертационния труд таблици и фигури и съответния анализ 

към тях се отличават с обективно авторско тълкуване. Това говори за умението на 

докторанта да работи и тълкува статистически данни, да формулира обобщения и 

изводи.  
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Разбира се, емпиричният анализ би бил по-задълбочен, ако той е осъществен не 

само на базата на общото разпределение на отговорите на анкетираните респонденти, а 

като се използват и други статистически методи за анализ, разкриване на връзки, 

зависимости, влияния на фактори, каквито възможности се съдържат в самата анкетна 

карта.  

Резултатите от емпиричния анализ потвърждават хипотезата на изследването, че 

управлението на промяната при внедряването на съвременни образователни 

технологии може да се осъществи на базата на определен концептуален и/или 

оперативно работещ модел. Макар и в по-общ вид такъв модел е разработен от 

докторанта и той е представен във Втора глава на дисертацията.  

Както теоретичната, така и емпиричната част на дисертационния труд са 

разработени самостоятелно от докторанта, което се потвърждава в подписаната 

декларация, като текста и цитиранията са издържани в духа на академичните традиции.  

 

5. Теоретико и практико - приложни приноси на дисертационния труд 

Проведеното изследване доказва значимостта на проблема за управление на 

промяната при внедряване на съвременни образователни технологии. Управлението на 

промяната е сложен процес, включващ редица дейности, свързани с планиране, 

организиране, мотивиране и контрол по изпълнение на целите на училището при 

внедряването на съвременни образователни технологии. В този сложен процес 

главният агент на промяната е директорът на училището, който като мениджър и лидер 

трябва да проявява стратегическо мислене за развитието на училището. Реализирането 

на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии се свежда до 

определени етапи, последователност от стъпки, следването на които осигурява 

качество и ефективност на образователния и управленския процес, устойчивост на 

реализираната промяна. Съществуват разнообразни модели за управление на 

промяната, които трябва да се използват диференцирано, съобразно условията и 

възможностите и характера на промяната.  

Промяната при внедряването на съвременни образователни технологии в 

училище е нелинеен процес, пълен с вълнения и неопределеност и много често със 

съпротива. Отчитайки всичко това, дисертационното изследване се отличава със 

следните научни приноси:  

1. Направен е задълбочен и съдържателен анализ на литературните източници и 

изследвания за очертаването на съвременните измерения на промяната, 

особеностите на нейното управление при внедряване на образователни 

технологии в училището като организация; 

2. Създаден е концептуален модел за управление на промяната при внедряване на 

съвременни образователни технологии. Този модел се нуждае от емпирична 

верификация в реални условия и с внедряването на реални технологии; 

3. Обосновани са основни фактори на средата на училището като организация, 

оказваща влияние върху управлението на  промяната в училището. Предложен е 

подход за специализиран SWOT анализ на промяната при внедряването на 
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образователни технологии в училището, който може да се използва в 

училищната практика.  

4. На базата на резултатите от проведеното емпирично изследване е получена нова 

база данни, която обогатява по-нататъшния подход при изучаването на 

управлението на промяната в училищното образование и нейното 

усъвършенствавне.  

5. Разработен е авторски уеб базиран софтуерен пакет - може да се използва за 

провеждането на подобен род изследвания. В същото време той крие някои 

недостатъци, които са свързани с осигуряването на репрезентативност на 

изследването, тъй като при този изследователски метод емпиричните данни са 

на отзовали се респонденти и не отразяват реалната структура на изследваните 

общности; 

6. Установени са емпирични данни, с помощта на надеждна изследователска 

методика, която обогатява научната база за провеждане на подобни 

изследвания.  

Авторефератът е разработен в съответствие със структурата и съдържанието на 

дисертационния труд.  

 

6. Някои бележки и препоръки 

А) От съдържанието на дисертационният труд не става ясно какво се разбира 

под „съвременни образователни технологии“, какви критерии се използват за 

типологизирането на съвременните традиционни и иновационни образователни 

технологии. Дисертационното изследване има важна задача, свързана с внедряването 

на съвременни образователни технологии. В него не се дава отговор на: „Що е 

съвременна образователна технология?“; „Коя образователна технология можем да 

считаме за съвременна?“ 

Разработеният концептуален модел за управление на промяната при внедряване 

на образователни технологии не е конкретизиран. Вероятно по тази причина към 

емпиричният анализ докторантът е прикрепил цели направления на дейност 

(маркетинг, финансиране - делегирани бюджети, мотивация на педагогическия 

персонал, удовлетвореност на студенти и др.), които не са дефинирани като 

съвременни образователни технологии или иновационни промени. Може да се 

предполага, че тези прикрепени допълнителни дейности се възприемат от автора като 

съществуващи иновации, за които се иска мнението на различни общности.  

Б) В първата глава на дисертационния труд не са направени ясни разграничения 

в понятийната употреба при характеризирането на промяната и нейното управление. 

Известно е, че понятието „промяна“ се употребява в научния език като се използват 

различни синоними, като: „изменение“, „преустройство“, „реконструкция“, „смяна“, 

„усъвършенстване“, „подобрение“, „модификация“ и др. Това е характерно не само за 

българския език, но и за английския.  

За внасяне на по-голяма яснота, позволявам си да формулирам някои въпроси, 

на които докторантът да бъде добър да отговори: 
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1. В дисертацията говорите за „стратегия за развитие на организацията и 

организационно развитие“. Много често тези понятия се отъждествяват като 

синоними. Според Вас, кое е общото и различното между „стратегия“ и 

„развитие на организацията“?; 

2. Доколко теорията за организационното развитие има връзка с концепцията за 

управление на промяната?; 

3. В дисертационния труд докторантът отъждествява понятието „промяна“ с 

понятието „изменение“ и „иновация“. В каква релация и логическа връзка се 

намират тези три понятия?; 

4. Кое е особеното при управлението на училището в „режим на функциониране“ 

и „управлението на училището в режим на промяна“ при внедряване на нови 

технологии? 

 

Заключение: 

Като оценявам в съвкупност положителните качества и приноси на 

дисертационния труд, неговата актуалност, научна, обществена и практическа 

значимост за българското училищно образование; като отчитам, че докторантът 

притежава качества на изследовател и това, че дисертационният труд отговаря на 

изискванията за получаване на научна степен „доктор“, без каквото и да е колебание 

препоръчвам на уважаемите членове на научното жури да присъдят научната степен 

„доктор“ по професионално направление „Педагогика“ на Петър Веселинов Петров.  

 

 

 


