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1. Общо описание на представените материали 

Със заповед № 3279/16.12.2021 г. на Ректора на Тракийски университет съм 

включена в научното жури на Йоанна Петкова Димитрова по процедурата за защита 

на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“.  

Йоанна Димитрова е докторант на самостоятелна форма на обучение по професионално 

направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) към катедра 

Педагогически и социални науки на Педагогически факултет. 

Дисертационният труд е с обем 200 страници и се състои от увод, три глави, 

изводи и заключение, приноси, списък с използвана литература и приложения. 

Основният текст съдържа 168 страници, следват 2 приложения с 82 визуални 

компоненти, разположени на 26 страници. В дисертацията присъстват 83 фигуративни 

изображения (диаграми и графични елементи) и 15 таблици, на които липсват 

наименования и последователна номерация. Списъкът на използваната литература 

включва 95 източника, от които 34 са на български език, 28 на английски език и 33 на 

руски език. Налице е изразена тенденция към използване на класически произведения 

на водещи автори в педагогическата и психологическата наука.   

2. Кратки биографични данни за докторанта 

Докторантът притежава ОКС „Магистър“ по Предучилищно образование и ОКС 

„Магистър“ по Финансов мениджмънт в УНСС. Представената автобиография от 

Йоанна Димитрова дава основание да считам, че разработеното дисертационно 



изследване е резултат от натрупания практически и теоретичен опит на специалист в 

структурите на предучилищното образование. 

3. Актуалност на темата и целесъобразност на поставените цели и задачи  

Докторантът, под ръководството на своя научен ръководител – доц. д-р Ани 

Златева, аргументирано прави избора на тема. Дисертационният труд представя 

актуална проблематика с ясно изразено ниво на образователна значимост, 

детерминирана от гъвкавото съдържание на интегративния подход за формиране на 

цялостна плътна картина на обективния свят при детето от предучилищна възраст – 

деликатен период за подготовка към появата на по-високи нива в неговото психическо 

функциониране.  

4. Познаване на проблема 

Докторантът познава проблематиката, разработвана от класически и съвременни 

автори, публикуващи на български, руски и английски език, като внася 

интерпретативен анализ на теоретичния материал и приложението му в практиката. 

5. Методика на изследването 

Описанието на подбраната методика за изследване съдържа следните компоненти:  

 Методика за наблюдение и оценка на творческото поведение на децата, което те 

демонстрират по отношение на персонален вкус, естетика и интуиция за композиция и 

цвят. 

 Стандартизирани тестове за идентифициране на равнището на когнитивно 

развитие при децата на възраст от 6-7 години.   

 Инструментариум за диагностична оценка на конструктивните изобразителни 

умения при изграждане на декоративни композиции, който се състои от изобразително–

практически ситуации, чиято архитектоника постига съвкупността от тема, цел, задачи, 

материали, процедура, избираеми изисквания, интегративни връзки.  

 

6. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е композиран в три глави. В първа глава, в която е 

поместена теоретичната част на изследването, е предложен задълбочен анализ на 

педагогическото взаимодействие, чийто ефект и механизми все още търсят обяснение в 

психологическата, педагогическата и социологическата наука. Дефинирани са базисни 



понятия и категории, с които се оперира в теоретико-практически план. Обогатена и 

доразвита е концепцията за прилагане на интегративния подход в обучението по 

изобразително изкуство и конкретно в хода на преподаване на знания и формиране на 

умения за създаване на декоративни композиции от децата в подготвителната група на 

детската градина. Поставен е фокус върху интегративните проекции в контекста на 

обучението по изобразително изкуство. Специално внимание е отделено на 

декоративно-приложното изкуство като композитен елемент на изобразителното 

изкуство, творческа дейност за генериране на художествени произведения. Прави 

впечатление, че са откроени значимите тенденции в целенасоченото използване на 

неговите ресурси, явяващи се катализатор за сензорно, двигателно, когнитивно и 

емоционално развитие на детето в периода на предучилищната възраст. 

Във втората глава е представена методологията на емпиричното изследване. 

Конкретизирани са научната област и научната теза, уточнени са обектът и предметът 

на изследването, селектирани са съответните критерии и показатели. Формулираната 

цел, поставената хипотеза и дефинираните изследователски задачи са логична 

последица от теоретичния анализ. Коректно са използвани емпиричните методи: 

констатиращ, формиращ и контролен експеримент. В същото време липсват 

демографските данни в емпиричното изследване, които да подкрепят неговата 

достоверност. Участниците в изследването не са представени по пол и възраст, не е 

известен техният брой, както и детската градина/детските градини и града/градовете, 

където е проведено емпиричното изследване и за какъв период от време е реализирано. 

Освен това, грижливо събраният от докторанта емпиричен материал предполага по-

богат набор от статистически методи за постигане на по-точни изводи при анализиране 

на изследвания периметър. 

Третата глава презентира резултатите от изследването. Относно констатиращия 

експеримент, докторантът е можел да си позволи по-голяма „разточителност“ при 

анализа и интерпретацията на получените резултати. Формиращият експеримент 

включва конструираните от докторанта експериментални педагогически ситуации, 

които въплъщават съдържанието на декоративната изобразителна дейност като 

технология за развитие на графични и математически умения. Тук не е било 

необходимо да се представят резултатите и тяхното тълкувание. Целият текст, който 

докторантът е поместил в параграф 3.2. Анализ на резултатите от формиращия етап 

на педагогическия експеримент, трябва да принадлежи на параграф 3.3. Анализ на 



резултатите от контролния етап на педагогическия експеримент. Следва да 

отбележа, че в съпоставителен план са представени и анализирани резултатите от 

констатиращия и контролния експеримент, визуализирани в табличен и фигуративен 

вид. Направени са сравнения на получените данни от изпълнението на отделните 

проби. Специален акцент е поставен върху анализа на резултатите от проучването на 

динамиката в развитието на изобразителните умения на децата от подготвителната 

група. Демонстриран е сполучлив опит за внасяне на логични и аргументирани 

обяснителни модели, както и констатации за доказване на формулираната хипотеза.  

В посочените изводи се откроява най-значимият за обучението на децата от 

подготвителната група на детската градина чрез използване на ресурсите на 

изобразителното декоративно-приложно  изкуство, а именно, че прилагането на 

методически модел на обучение, базиран върху интегративния подход, благоприятства 

цялостното развитие на децата от тази възрастова група: двигателно, сензорно, 

когнитивно, комуникативно, емоционално. 

7. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

Приносите на дисертационния труд могат да се обособят в три ареала: научно-

приложен, методически и диагностично-практически. Приемам всички посочени 

приноси. 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Докторантът е предложил 4 публикации по темата на изследването. За книгата 

„Светът на детето“ липсва приложение. 

9. Лично участие на докторанта 

От стила, структурата, дизайна на емпиричното изследване и анализа на 

резултатите става ясно, че докторантът лично е провел дисертационното изследване. 

Изведените приноси и получените резултати са лична заслуга на Йоанна Димитрова. 

10. Автореферат 

Авторефератът съответства на дисертационния труд и отразява съдържането му в 

синтезиран вариант.  

11. Критични забележки и препоръки 



Критичните забележки към проведеното изследване са отбелязани в изложения 

по-горе текст. 

В дисертационния труд на Йоанна Димитрова има добре откроени аспекти, 

свързани с подобряване на двигателното, сензорното, когнитивното, емоционалното 

функциониране на децата в подготвителната група на детската градина чрез използване 

на възможностите на декоративно-изобразителната дейност, които аспекти могат да се 

разработват във времето с успешна научна теоретична и практическа приложимост.  

12. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и 

резултати 

Научните и научно-приложни приноси на дисертационното изследване могат да 

послужат като основа за бъдещи изследвания и проучвания, за въвеждане на 

педагогически стратегии и технологии за взаимодействие с деца с типично развитие, 

обучавани в системата на предучилищното образование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни 

резултати и е на необходимото научно равнище според изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ. Съдържанието на представените научни материали е в 

съответствие със специфичните изисквания на Педагогически факултет към 

Тракийски университет, приети във връзка с Правилника на ТрУ за приложение на 

ЗРАСРБ. 

Предвид посочените аргументи и общото положително впечатление от 

компетенциите на докторанта предлагам на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор“ на Йоанна Димитрова в област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика. 

25. 02. 2022 г.                                                  Рецензент:………………………….. 

                                                                  (доц. д-р Дияна Георгиева) 


