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 Данни за дисертанта 

 Йоанна Димитрова е родена през 1966 г. в гр. Ст. Загора. Завършила е 

ОКС „магистър“ – специалност „Предучилищно възпитание“ и 

специализация „Ранно детство“ през 1995 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. 

През 2010 г. получава следдипломна квалификация по финансов мениджмънт 

към УНСС.  

 Нейният професионален път започва като детски учител (14 години) в 

ДГ „66“ – гр. Стара Загора и преминава през трудната управленска дейност. 

Днес тя е директор (15 години) на ДГ „Светлина“ – гр. Стара Загора. 

Авторката притежава добра теоретична подготовка и богат 

професионален опит в областта на предучилищното възпитание и 

образование, което ярко проличава от множеството изброени 



квалификационни дейности с иновативен характер, от личните постижения и 

награди, удостоени от почетни отличия на МОН „Неофит рилски“ през 2011 

г. и 2019 г.; от направление „Наука и образование, Ст. Загора (2018 г.); 

награда на община Ст. Загора „Анастасия Тошева“ (2018 г.) и още много 

други. 

  

Данни за докторантурата 

 Със Заповед на Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора –   

№ 3279/16.12.2021 г., е определен съставът на научното жури и открита 

процедура за защита на дисертационен труд. Приложената документация е 

подготвена изцяло в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ. Не констатирам 

пропуски в осъществяване на процедурата. 

 

Данни за дисертационния труд и автореферата 

 Дисертационният труд обхваща 164 стр. основен текст и се състои от 

увод, три глави, изводи и заключение, използвана литература и приложения. 

Използваната литература, адекватна на предмета и обекта на изследването, 

обхваща 95 източника, 67 от които са на кирилица и 28 – на латиница. Те 

са коректно използвани, съгласно възприетите изисквания за цитиране в 

научни трудове. Това свидетелства за етичността на докторантката и за 

нейната добра литературна осведоменост по изследвания в дисертацията 

проблем. Приложенията са общо 2 на брой (състоящи от 26 стр.), съдържащи 

25 табла и отразяващи нагледността и спецификата на цялостното 

експериментално изследване. 

Темата на труда е с високо равнище на актуалност поради факта, че в 

труда се основава на интегративния подход, позволяващ в процеса на 

обучение да се формира пълна картина на света в предучилищна възраст и да 



се създадат предпоставките за цялостното развитие на децата от 

предучилищна възраст. 

Акцентът се поставя върху интеграцията на художествено-естетическия 

цикъл като образ, създаден от децата в различни видове художествени и 

творчески дейности, с помощта на разнообразни изразни средства. 

Реформите в предучилищното образование са тясно свързани със 

значимостта и въздействието на изобразителното изкуство за развиване на 

творческото мислене и въображението на децата. В тази посока Йоанна 

Димитрова извършва едно добро по своя характер изследване, мотивирайки 

актуалните основания за неговото осъществяване в настоящия контекст. 

Идеята е разглеждане на изкуството като един от най-естествените и 

определени пътища, по които децата могат да постигнат напредък в своето 

познание и развитие. 

Представеният за обсъждане дисертационен труд има необходимите 

качества, за да бъде наречен актуален и значим, като поражда теоретико-

практични въпроси, свързани с образователната стойност на изобразителното 

изкуството. В целия труд прозира личната загриженост и отношение на 

авторката към изследователската теза. 

Текстът е четивен. Авторефератът съответства на структурата и 

съдържанието на дисертацията. В него ясно е откроена основната концепция 

на цялостното теоретико-експериментално изследване, както и представяне 

на приносите по посока на изследователската дейност. 

В теоретичен аспект, още в увода докторантът обосновава потребността 

и съответно описва методологията на своето изследване. Според авторката 

„интегрираното художествено образование не е просто художествено 

образование, както обикновено се възприема. То е предназначено да  

насърчава трансфера на обучение между изкуствата и другите предмети,  



между изкуствата и способностите, от които децата трябва да станат  

успешни възрастни... По този начин интегративният подход стимулира не 

просто интегративните процеси в научното познание, а „системообразува” 

науката, стимулира нейното консолидиране като единна и цялостна система, 

повишава степента на нейната адекватност до единството и цялостността на 

света (13-14 стр.). В увода правилно и компетентно са очертани 

методологическите основи на цялостното теоретико-експериментално 

изследване. 

Положителна страна в теоретичната част на дисертационния труд, е 

целенасоченото извеждане значението и потребността от прилагането на 

интегративния подход в процеса на обучение по изобразително изкуство в 

предучилищна възраст. Този подход позволява да се визира концептуалната 

рамка на изследването, насочена към прилагането на декоративни 

композиции в процеса на обучение, с цел развиване на децата от 

предучилищна възраст в познавателен, възпитателен и социален аспект.  

С помощта на декоративните композиции се засилва процесът на 

изграждане на добър естетически критерий и мисловни връзки за 

възприеманите и изобразяване на обекти в единство и цялост от самите деца. 

Тази познавателна дейност сама по себе си осигурява активността на децата в 

организирания интегративен подход, като по този начин се преосмисля 

възможностите за оптимално реализиране на основните елементи на процеса 

на обучение в предучилищна възраст. 

Прави добро впечатление умението на авторката да анализира 

характерните особеност на декоративно–приложните изкуства, насочени към 

развиване на детското изобразително творчество, което е свързано с 

отражението на себеизразяването чрез рисунката. 



Иновативното изследване на Йоанна Димитрова убедително разкрива 

нейните творчески способности и професионален опит.  

Другото достойнство на труда се изразява в експерименталното 

изследване, където авторката описва концептуалната рамка и 

методологичните основи на интегративната работата с децата, подкрепени с 

методически инструментариум. Впечатление прави описаната логика на 

изследователската дейност, обоснована на разсъждения и професионален 

опит. Това е значим ориентир в изобразителното изкуство и Йоанна 

Димитрова фокусира вниманието си именно върху изграждане на система от 

критерии за оценяване на взаимовръзките на компонентите на интегративния 

подход за прилагане на декоративни композиции, ориентирани към 

познавателното и емоционалното развитие на 6-7-годишните деца. Основен 

метод на изследването е педагогическия експеримент, описан коректно в 

трите му етапа на провеждане. Авторката прави количествен и качествен 

анализ в отделните етапи на експерименталното изследване, въз основа на 

което извежда целесъобразни изводи за изобразителното образование в 

предучилищна възраст.   

  

 Публикации и участия в научни форуми 

 Йоанна Димитрова представя общо 11 бр. публикации, като от тях – 7 

бр. са публикувани в научни списания (е-списание „Педагогически форум“; 

„Предучилищно и училищно образование“; „Професионално образование“ и 

„Училище за двама“), 3 бр. в научно-практически и международни научно-

практически конференции. Впечатление прави представеният сборник 

„Светът на детето“ (2020 г.), където е описан педагогическият опит на 

учители от ДГ „Светлина“. Списъкът на авторските публикации по темата на  



дисертационния труд се състои от 4 бр. публикации. Публикациите 

съответстват на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 на 

ЗРАСРБ. 

  

Научни приноси 

В дисертационния труд внимателно са проучени и анализирани мнения, 

и твърдения, свързани с обособяване същността на интегративния подход в 

образованието и в частност в обучението по изобразително изкуство на деца 

от предучилищна възраст. Акцентира се върху процеса на преподаване на 

декоративни композиции в подготвителна група с цел развиване на знаково-

символната, визуално-комуникативната дейност и компетенции у децата. 

Безспорен принос е разработеният и апробиран от авторката теоретико-

практически модел за усъвършенстване на педагогическата дейност. 

Представени са разработени експериментални педагогически ситуации с 

различна целенасоченост, което от своя страна допринася за популяризиране 

на възможностите на тези педагогически ситуации в образователната 

практика, както и тяхното прилагане от учители от различни детски градини 

и населени места. 

  С научна значимост се открояват анализираните данни от проведената 

експериментална дейност (на основата на изградената система от критерии и 

показатели за оценка на резултатите от изграждането на декоративни 

композиции), чиито изводи могат да се използват в теоретичната и 

практическата дейност, с цел подпомагане и повишаване на познавателната 

компетентност на 6-7-годишните деца.  

 В следствие от своята експериментална дейност, авторката извежда 

изследователски перспективи, продиктувани от организираната и 

резултативната концептуална рамка на изследването. 



Намирам представените от Йоанна Димитрова собствени приноси в 

научно-приложната дейност като адекватно формулирани и съвместими с 

изследователската теза. 

  

Препоръка: Удачно е в втора глава, където се описва организацията на 

експерименталното изследване, да се посочи извадката на изследваните деца 

в експерименталната и контролната групи. 

  

Въпроси към докторанта: При очертаването на основните изводи от 

екперименталното изследване авторката подчертава, че чрез поетапното 

усложняване на декоративните изобразителни задачи се повишават 

познавателните, естетически и възпитателни резултати от образователния 

процес в комплексно развитие на децата от подготвителна група (165 стр.). В 

тази посока могат ли да се очертаят неизползваните възможности на 

декоративните композиции като изобразителна дейност за цялостното 

развитие на 6-7-годишните деца? Оправдаха ли се първоначалните очаквания 

на авторката с крайните резултати от изследователската дейност? 

 

Заключение  

Дисертационният труд на Йоанна Димитрова съдържа значими научни 

и практико-приложни резултати, които представят принос в предучилищното 

образование. Научният труд показва, че авторката притежава професионални 

умения за провеждане на изследване с получаване на значими научни 

приноси. На основата на приносите на докторското изследване, изразявам 

своето мнение и давам положителна оценка за присъждане на Йоанна 

Петкова Димитрова на образователна и научна степен „доктор“ в област 



на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика. 

 

 

 23.02.2022 г.                        Автор на рецензията………………… 

 гр. В. Търново 

 

 

 


