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Данни за дисертанта 

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

средното си образование в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с изучаване на френски 

език в родния си град. Притежава образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност „Предучилищно възпитание“ и специализация 

„Ранно детство“, получена през 1995 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 

2010 г. Притежава следдипломна квалификация по финансов мениджмънт 

от УНСС.  

 Йоанна Димитрова има 31 години педагогически стаж, който се 

реализира в  сферата на предучилищната педагогика. Работи като „детски 

учител“ в ДГ „66“ – гр. Стара Загора, а след това като ръководител на 

детското заведение – ДГ „Светлина“ – гр. Стара Загора, където доказва 

високото ниво на лидерските и управленски си качества. 

Йоанна Димотрова притежава значителен брой сертификати от 

квалификационни дейности с иновативен характер, сред които са 

„Актуални модели на училищното и предучилищното образование“, 

„Интерактивни методи на обучение на деца от предучилищна възраст“, 



„Рзвитие на „меките умения“ на педагога“, Детската игра с нови функции“, 

„Играта в предучилищна възраст – образователни, социални и 

емоционални ползи“ и десетки други.  

  Носителка е на значителен брой призове и награди, свързани с 

личните ѝ и професионални постижения. Сред тях са почетното отличие на  

МОН „Неофит Рилски“ за 2011 г. и 2019 г.; индивидуалната награда в 

направление „Наука и образование, Ст. Загора за 2018 г.; престижната 

награда на Община Ст. Загора „Анастасия Тошева“ – 2018 г., грамота за 

принос в образованието на Община Стара Загора и още много други. 

  

Данни за докторантурата 

 Йоанна Петкова Димотрова е зачислена в свободна докторантура със 

заповед на Ректора на ТрУ 1123/02.05.2018 г. 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 се констатират пропуски в 

осъществяване на процедурата. 

 

Данни за дисертационния труд и автореферата 

 

Представеният дисертационен труд на Йоанна Петкова Димитрова е в обем 

от 195 страници. Структуриран е в увод, три глави, изводи, заключение и 

литература и отговаря на изискванията за този вид педагогически изследанията.  

В  увода на дисертацията е обоснована необходимостта  от проведеното 

изследване  и предложената система на обучение, в която чрез прилагане на 

интегративен подход в предучилищното образование се цели постигането на по-

добри обучителни резултати. При прилагането на този подход се отчита и самата 

природа на мисленето, продиктувано от обективните закони на висшата нервна 

дейност, законите на психологията и физиологията и чрез използването на 



интеграция на образователните направления в предучилищното образование се 

обяснява преди всичко с биологичния феномен, който се характеризира с 

интензивно узряване на организма и формиране на психиката. Детето в 

предучилищна възраст за относително кратък период преминава през всички етапи 

на човешкото развитие и това бързо развитие на детето осигурява холографско 

(холистично) и субсензорно (свръхчувствително) възприятие на света, които са 

вродени. Изтъква се и високата чувствителност, целостта на светоусещането, които 

дават възможност на детето в предучилищна възраст най-пълно, обемно, бързо и 

точно да усвои човешкия опит. Осигуряването на системното функциониране на 

процеса на интеграция се посочва като необходимо условие за създаването на 

интегрална система за развитие на когнитивната дейност в предучилищна възраст и 

създаващ възможност да възприемате околния свят по цялостен начин, без да 

нарушавате неговата природа. 

Като основа за интеграция при  художествено-естетическия цикъл на 

образователните направления в детската градина се определя образът, създаден от 

децата в различни видове художествени и творчески дейности с помощта на 

различни изразни средства на  изразителност. 

Ясно са формулирани целта и задачите на изследването, работната хипотеза 

и критериите и показателите за оценка на резултатите.   

 В първа глава е представена теоретичната обосновка на проблема.  

Направен е подробен обзор на интегративния подход в образованието и 

интегративен подход в обучението на деца от предучилищна възраст и в 

частност неговите проекции в обучението по изобразително изкуство. Изяснени 

са основните особености на декоративно-приложните изкуства тяното 

приложение в обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст 

като се проследяват актуалните тенденции в развитието на преподаването на 

този вид изкуства в предучилищна възраст. По-натък авторката се спира на 

особеностите на декоративната композиция, посочва нейните видове и 

елементите, които я изграждат. Разгледани са принципите на преподаване на 

декоративна композиция при обучението на деца от предучилищна възраст и 

изобразителните им възможности при нейното изграждане като се имат предвид 



особеностите на изграждане на изображението при 6-7-годишните деца, 

особеностите  на пространствените и композиционните построения при тях, 

спецификата на цветовите им предпочитания и тяхното въздействие върху 

подхода на изграждането на декоративни композиции от  6-7 годишните деца, 

базирани на типичните за възрастта умения и способности за стилизаране на 

образ. 

 Във втора глава е представена концептуалната рамка на изследването. 

Описани са организацията и провеждането  от експерименталното изследване. 

Ясно е формулирана изследователската цел и произтичащите за разрешаване от 

нея задачи. Представена е работната хипотеза на изследването, обекта и 

предмета на педагогическото изследване. Критерии и показатели за оценяване на 

резултатите от изследването са добре подбрани, за да послужат при анализа на 

получените резултати. Посочен е методическият инструментариум на 

изследването. 

Концепцията на експериментално-дидактическия модел на изследването следва 

принципите на провеждане на такъв тип изследвания и е разделена на 

констатиращ, формиращ и контролен етап на изследването. 

В трета глава са представени резултатите от проведения експеримент и 

им е направен анализ. Анализът на резултатите е разгледан в  констатиращия 

етап на педагогическия експеримент във формиращия и в контролния етап на 

експеримента.  

 В заключението на предложеният за обсъждане дисертационен труд на 

Йоанна Димитрова са направени изводи, свързани с прилагането на 

интегративния подход в обучението по изобразително изкуство в 

подготвителната група при деца в предучилищна възраст, които се отнасят до 

отчитането на повишените познавателни, естетически и възпитателни резултати 

и формирането на визуално-комуникативни компетенции при 6-7-годишните 

деца при прилагането на интегративния подход на обучение. Посочва се, че 

благодарение на него децата от подготвителна група по-бързо усвояват 

декоративния изобразителен език, който допринася за прилагането на 

кодирането и декодирането на цифровите и буквените знаци и при писмената 



реч, като се подчертава, че това се отнася не само до изобразителната подготовка 

на децата, а и в общата подготовка на всички образователни направления. В 

изводите се подчертават също психолого-педагогическите предпоставки на 

възрастта на децата в подготвителна група, които са благоприятни за усвояване 

на изразния език на декоративното рисуване и декоративните композиции, 

отнасящи се до стилизацията на изображението, ритъма, симетрията, сериацията 

на образи, цветовите хармонии и контрасти. 

Авторефератът коректно отразява дисерационния труд.  

Като приноси на дисертационния труд  се посочват извършеното 

задълбочено теоретично изследване относно обогатяване организацията на 

педагогическото взаимодействие с 6-7- годишните деца, в което се доразвива 

идеята за прилагане на интегративния подход в обучението по изобразително 

изкуство и конкретно при преподаването на декоративни композиции в 

подготвителна група в детската градина, разработеният, апробиран и предложен 

за изследване авторски теоретико-практически модел за постигане на 

изследователските цели, който би спомогнал за усъвършенстване на 

педагогическата дейност на предучилищните педагози. Получените и проверени 

факти и данни, свързани със съществени за педагогическата работа явления, могат 

да се използват в теоретичната и практическата дейност с цел подпомагане и 

повишаване на познавателната компетентност на 6-7-годишните деца. 

Създадената и апробирана система от критерии и показатели за оценка на 

резултатите от изграждането на декоративни композиции, използвани в хода на 

експерименталния обучителен модел при прилагането на интегративния подход 

на обучение, както и на използвания диагностичен инструментариум би 

спомогнал и обогатил педгогическата практика.  

Въпроси и препоръки 

Как интегративният подход на обучение може да подпомогне прилагането 

и реализацията на компетентностно ориентираното образование в детската 

градина? 



Препоръката ми се отнася до разглеждането и анализа на интегративния 

подход в обучението от гледна точка на другите образовтелни сфери и 

включените в тях области на компетентност.  

Заключение  

В представения за становище дисертацинен труд на  Йоанна Димитрова са 

представени значими научни и практико-приложни резултати, свързани с 

обучението по изобразително изкуство и интегрирането му с другите 

образователни направления в детската градина. Представеният труд е 

доказателство за изследваните теоритечни постановки по избраната тема и 

анализа и интерпретацията на практико-приложните резултати. Изложените  

приноси на дисертационния труд и тяхното бъдещо доразиване и приложение в 

педагогическата практика ми дава повод да  дам своята положителна оценка за 

работата на Йоанна Петкова Димитрова и да изразя становището си за 

присъждане 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. 
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