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СТАНОВИЩЕ 
 

на проф. д.п.н. Добринка  Тодорина от ЮЗУ „Н. Рилски”–Благоевград 
за дисертационен труд на тема: „Управление на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии”, разработен от 
Петър Веселинов Петров, за получаване на образователната и научна 
степен „доктор” по Докторска програма „Теория на възпитанието и 

дидактика (Управление на образованието)“ 
Научен ръководител: доц. д-р Радка Питекова 

 
 Създаването и апробирането в практиката на концептуален модел за 
управление на промяната в училищната организация чрез внедряване на 
съвременни образователни технологии е в пълна адекватност с 
Европейската референтна рамка за формиране на ключови 
компетентности, предвид апробирането на възможностите на съвременни 
информационни и комуникационни технологии в обучението и 
възпитанието на подрастващите и изграждането у тях на дигитална 
компетентност. В този смисъл разработеният дисертационен труд от 
докторант Петър Петров е навременно явление и първото по рода си 
целенасочено изследване на територията на Република България. 
 Представеният за рецензиране труд съдържа 243 стр. печатен текст и 
е структуриран в увод, три глави, заключение, използвана литература и 
приложения. Авторът е включил и декларация за оригиналност на труда.
 А. Анализ на научните постижения на докторанта: 
I. По избирането и формулирането на темата на дисертацията: 

1. Докторантът  Петър Петров осъзнава ясно значимостта и 
актуалността на избрания за изследване проблем. Темата е 
дисертабилна, предвид мястото й в европейското и националното 
образователно пространство.  

2.  Формулировката на темата ясно и конкретно ориентира към 
спецификата на дисертационния труд и дава точна представа за 
общата цел на изследването, както и за неговия предмет. 

II. По наличието, аргументираннето и апробирането на научни идеи, 
концепции, парадигми: 

1. Избраният дедуктивен подход за анализиране на поставения проблем  
дава възможност за поетапно и постепенно обхващане и изясняване 
– понятийно, съдържателно и технологично, в необходимия ред от 
общото към частното на: Общи теоретични постановки на 
управление на промяната в системата на училищното образование 
(глава първа); Концептуален модел за управление на промяната при 
внедряване на съвременни образователни технологии в училищната 
организация (глава втора); Характеристика на управление на 
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промяната при внедряване на съвременни образователни технологии 
– емпиричен анализ (глава трета). 

2. Целесъобразно е определянето от автора на „промяната като 
съществен елемент от развитието на всяка организация” (в увода, с. 
6) и като „необратим процес” (глава първа, с. 10), и като феномен, 
който се отнася до технологиите, организационната структура, 
работните процеси, организационната среда, организационните 
политики (с. 11); разбира добре мястото на съвременните 
образователни технологии, като с вещина определя за „водещи и 
най-значими в системата на училищното образование... 
технологиите, базирани на принципите на дигиталното общество” (с.  
7). 

3. Авторът демонстрира завидна компетентност за теоретичен анализ и 
синтез на различни авторови подходи (онагледени чрез фигури) за 
характеристики на промяната като феномен, вътрешните и външните 
сили на промяната, типовете промени, представени схематично и 
описани диференцирано (с. 11-24); нейното управление с точно 
анализиране на същността й в по-общ план, етапите на нейното 
управление, съобразно различни модели (с. 25-37) и особеностите на 
организационната промяна в системата на училищното образование, 
с акцент върху тяхната същност, видове и реализирането й в 
училище.  

4. Добро впечатление прави определянето рамката на 
организационната промяна с изведени целесъобразни обобщения за 
внедряването на съвременните образователни технологии (с.43). 
Налице е правилна постановка на докторанта относно асоциирането 
на промяната като иновация, усъвършенстване, обновление и 
адаптиране чрез нововъведения по пътя на организационното 
развитие (с. 44). 

5. Макар че липсва нагледно представяне на собствения авторски 
модел за управление на промяната, докторантът убедително 
интерпретира парадигмата за управление на промяната при 
внедряване на съвременни образователни технологии в училищната 
организация. Разглежда в логически целесъобразен план: 
особеностите на промяната; факторите, детерминиращи промяната; 
SWOT-анализ на факторите (особено задълбочен и точен); 
особеностите на управлението на промяната и промяната в 
организационната култура на училищната организация при 
внедряване на съвременни образователни технологии. Може би това 
са компонентите на модела, но не са много ясно очертани като 
такива. На места докторантът извежда собствени определения, 
обобщения и критични анализи на отделни авторови позиции. Добре 
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разграничава понятията „ценности”, „норми”, „митове”, „самволи”, 
„герои”, „ритуали” и „организационни истории” (с.46-119).  

III. По технологичния механизъм за провеждане на теоретико-
експериментално изследване и умението за анализ: 
1. Проведеното от докторант Петър Петров теоретико-емпирично 

проучване и използването на подходящи методи на изследване за 
неговото осъществяване, показва наличието на компетентности за 
планиране и провеждане на едно цялостно изследване. 

2. Налице е пълно обхващане на проблематиката за управление на 
промяната в системата на училищното образование на основата на 
много добре очертана предпоставеност и динамика на проблема у 
нас и в чужбина.  

3. Гарантирана е обективност, надеждност и точност на изследването 
чрез използването на авторитетни автори, различни авторови 
подходи, коректно измерване на резултатите от изключително 
богатото емпирично проучване. 

4. Демонстрирано е умение за откриване на проблемите и 
осъществяване на логическа връзка между тях, съпоставяне на 
авторови подходи, умение за очертаване на дефицитите в 
изследването, изразяване на собствена авторска позиция със 
съответтни аргументи, синтезиране на целесъобразни обобщения. 

5. Докторантът показва умения за конструиране и провеждане на 
богато емпирично изследване относно внедряване на идеите за 
ефективно управление на промяната в училищната организация чрез 
прилагането на съвременни образователни технологии. Обхванати са 
достатъчен брой изследвани лица, с гарантирана репрезентативност 
на извадката. Направен е компетентен количествен и качествен 
анализ на резултатите: с необходимото таблично и графично 
представяне на емпиричните данни, търсенето на причинно-
следствените връзки, сравнителен анализ между отделните групи 
изследвани лица, целесъобразни обобщения и изводи (трета глава). 

6. Анализиран е по целесъобразен начин социалният статус на 
изследваните директори, тяхната оценка за управление на промяната 
в отделната образователна институция при внедряване на 
съвременни образователни технологии с включване мнението им за: 
характеристиките, целите и факторите на промяната (пар. 3.3.1.); 
основните стадии на управление на промяната (пар. 3.3.2.); 
основните дейности при управление на промяната (пар.3.3.3.); 
промяната на педагогическата среда, организационната култура и 
убежденията на членовете на педагогическата общност при 
внедряване на  съвременни образователни технологии (пар. 3.3.4.); 
определено е и мястото в училищния бюджет на паричните средства 
за внедряване на технологиите; мотивацията на учителите за работа в 
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среда, базирана на съвременни образователни технологии; оценката 
на директорите за  мястото на маркетинга като пазарна концепция и 
управленски подход, както и степента на удовлетвореност на 
студентите от специалност „Педагогика” от използването на 
съвременни  образователни технологии  в обучението им. 

7. В рамките на богатата изследователска програма е доказана 
издигнатата хипотеза на изследването. 

8. Впечатлява добре представеният авторски уеб-базиран софтуерен 
пакет, който е приложим в практиката. 

9. В заключението на труда се правят целесъобразни обобщения най-
вече относно значимостта на разгърнатите идеи и доказването на 
издигнатата хипотеза, но липсват обособени изводи и конкретни 
препоръки относно проведеното цялостно изследване. Такива не 
липсват обаче, в теоретичната и емпиричната част на изследването. 

III. По стила и езика на разработката: 
1. Докторантът владее научния стил на писане при структурирането на 

дисертационнния труд, адекватността между теоретичната и 
емпиричната част, логическата взаимовръзка между отделните глави 
и параграфи. 

2. Езикът на разработката е четивен, ясен и граматически правилен. 
Има малко допуснати грешки, предимно от техническо естество. 

3. Включени са достатъчен брой литературни източници – на кирилица 
и латиница. 

4. Налице е богата нагледност при представянето на идеите чрез схеми, 
таблици и графики. 

 
Приносите в дисертационнния труд имат теоретичен и практико-

приложен характер. Авторът ги представя в пълна адекватност със 
съдържанието на труда. Те  отговарят на проведеното изследване, поради 
което изцяло ги приемам. Най-съществените от тях се отнасят до: 

1. Обогатяване на теорията за управление на промяната на училищната 
организация чрез внедряване на съвременни образователни технологии. 

2.Създаване на концептуален модел за управление на промяната чрез 
прилагането на съвременни образователни технологии, в съответствие с 
Европейската квалификационна рамка. 

3.Установяване на проблемите в управлението на промяната (чрез 
проведеното емпирично изследване) и предлагането на адекватни мерки за 
неговото усъвършенстване. 

Авторефератът е в съответствие с текста в дисертационния труд. 
Посочените 11 публикации на автора по темата (3 студии, 2 от тях в 
съавторство и 5 статии и научни съобщения, 1 в съавторство) са 
достатъчни на брой за изследвания от този род. Публикациите са в 
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централния печат, годишници на СУ „Св. Кл. Охридски” и в научни 
сборници.  
      Б. Препоръки и бележки към докторанта: 

1.  Да бъде по-ясно очертана и обоснована структурата на създадения 
от докторанта модел. Имах очаквания за схематичното му 
представяне с очертани взаимовръзки между отделните му 
структурни компоненти.  

2. Целесъобразно е констатиращото изследване да бъде представено 
преди разработката на новия модел, в който би могло да се вземат 
предвид констатираните слабости в педагогическата практика 
относно управлението на промяната и чак тогава той да се внедри в 
практиката и да се установят положителните промени, вследствие 
неговото прилагане. При това положение би имало обучаващ 
експеримент. 

3. Препоръчително е в докторските дисертации да се използват и някои 
математико-статистически методи за обработка и анализ на 
резултатите. 

     В. Заключение: 
 Представеният дисертационен труд, разработен от Петър Веселинов 
Петров, отговаря на изискванията, които се предявяват към разработки за 
придобиването на образователната и научна степен „доктор”. 
 Докторантът демонстрира компетентности за откриване на 
дисертабилен проблем и неговото успешно разработване чрез теоретико-
емпирично изследване и адекватен инструментариум.  
 На основата на очертаните достойнства на труда, компетентностите 
и приносите на докторанта, давам с убеденост положителна оценка на 
Петър Веселинов Петров за получаването на образователната и научна 
степен „доктор”. 
 
 
 
 
   26.04.2014 г.                                     Автор на становището: 
   Благоевград                                   (проф. д.п.н. Добринка Тодорина) 

 
  

 
  


