
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Христо Димитров Макаков 

Педагогически факултет, Тракийски университет 

относно дисертационния труд на Петър Веселинов Петров на 

тема:“Управление на промяната при внедряване на съвременни 

образователни технологии“ за присъждане на образователна и 

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

Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика. 

Данни за дисертанта 

Петър Веселинов Петров е роден на 14.06.1985 година. Завършил е 

езикова гимназия в град Видин през 2004 година. През 2008 година 

придобива бакалавърска степен по „Педагогика“ в СУ „Св. Климент 

Охридски“, а през 2009 година приключва успешно магистърска 

програма по „Педагогика на девиантното поведение“. От 2010 

година е редовен докторант по „Мениджмънт и ИКТ в 

образованието“. Специализира в Лондон през 2011 година в 

продължение на шест месеца. Ползва английски, немски и френски 

езици. От 2012 година е асистент в Педагогически факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

Данни за дисертацията и автореферата 

Предоставеният ми за становище дисертационен труд е разработен 

в обем от 190 страници основен текст, списък на използваната 

литература, както и шест броя приложения, разположени върху 

други 50 страници. Основният текст е структуриран в увод, три глави 

и заключение. Използваната литература съдържа 64 заглавия на 

кирилица и латиница, повечето от които са издадени след 2000 



година. Прави впечатление прецизният външен вид и доброто 

цялостно оформление на дисертационния труд. Авторефератът 

убедително синтезира основния текст, като същевременно дава 

ясна представа за него. Представени са достатъчен брой 

публикации на Петър Петров, легитимиращи основните му идеи и 

научни постижения.  

Съдържание и качество на дисертационния текст 

В първа глава е направен сполучлив теоретичен анализ на 

промяната като организационен феномен и нейното управление, 

както по принцип, така и в условията на училищното образование. 

Във втора глава е разгърнат теоретически обоснован концептуален 

модел за управление на промяната в процеса на внедряване на 

съвременни образователни технологии в условията на училището 

от гледна точка на неговите особености като организация. 

Компетентно и цялостно са очертани особеностите, 

детерминиращите фактори, организационна среда и култура, 

влияещи върху промяната при внедряване на съвременните 

образователни технологии. В трета глава убедително е защитен и е 

емпирично потвърден концептуалния модел на управление на 

промяната в конкретни условия. Проучени са реални процеси, 

процедури и становища относно технологията, както на самата 

промяна и управлението й, така и на ефектите от нея. Прави 

впечатление изключително прецизният и убедителен начин на 

представянето на данните от проучването, а също така умението на 

докторанта да анализира, обобщава и синтезира, превръщайки 

предположенията си в обосновани изводи. 

 



Научни приноси 

1. Очертани и анализирани са съвременните измерения и 

особености на промяната, както и спецификата на 

управлението й, при внедряване на образователните 

технологии в училището. 

2. Създаден е концептуален модел на управление на промяната 

при внедряване на съвременни образователни технологии в 

училището. 

3. Въз основа резултатите от емпиричното проучване, 

създаденият от дисертанта концептуален модел, може с 

основание да се приеме като работещ. 

4. Разработен е уеб-базиран продукт, който може да бъде 

използван и от други изследователи за подобен род 

проучвания. 

В заключение, предвид многобройните достойнства на 

дисертационния труд на тема „Управление на промяната при 

внедряване на съвременни образователни технологии“ категорично 

подкрепям Петър Веселинов Петров по отношение замисъла, 

реализацията и несъмнените научни постижения и приноси, 

разработени в дисертацията, гласувайки категорично „Да“. Смея да 

апелирам уважаемите членове на научното жури да присъдят на 

Петър Веселинов Петровобразователна и научна степен „доктор“ в 

област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално направление 1.2. Педагогика. 
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