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СТАНОВИЩЕ 

от проф. дн Мариана Гърмидолова 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

 

на дисертационния труд   

на  Йоана Петкова Димитрова 

на  тема: 
 

ИНТЕГРАТИВНИЯТ ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ КОМПОЗИЦИИ В 

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки 

Професионално направление: 1.2. Педагогика  

Научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика, 

Тракийски университет, Педагогически факултет  

Научен ръководител: доц. д-р Ани Димова Златева 

 

1. Данни за докторанта 

Йоана Димитрова завършва средно образование през 1986 г. в гр. 

Стара Загора. Бакалавърската степен получава през 1995 г. в Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Предучилищна 

педагогика, а магистърската – през 2005 г. същата специалност. През 2002 

г.  придобива професионална квалификация по финансов мениджмънт в 

УНСС, София.  

За периода на своето професионално развитие е участвала в 

квалификационни курсове в сферата на предучилищното образование и 

управлението. До 2020 г. е получила осем отличия и грамоти.  

2. Данни за докторантурата 
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След проведен конкурс Йоана Димитрова е зачислена в 

докторантура на самостоятелна подготовка към катедра 

„Педагогически и социални науки“ със Заповед на Ректора № 1123 от 

2.05.2018 г. със срок на обучение 3 години, считано от 25.04.2018 г. с 

научен ръководител проф. дн Петър Петров. При зачисляване е 

определена темата „Модели за формиране на математическо мислене 

у децата от предучилищна възраст  чрез въображението и изследване 

на собствения си свят“. Йоана Димитрова е отчислена от докторантура 

с право на защита с ректорска заповед № 2097 от 18.07.2019 г. Година 

след това темата на дисертационния труд е променена със Заповед на 

Ректора  на ТУ № 1521 от 25.06.2020 г. и е формулирана в настоящия 

вид. В зависимост от темата е определен нов научен ръководител – 

доц. д-р Ани Златева и научен консултант доц. д-р Румяна Неминска. 

Йоана Димитрова е изпълнила успешно дейностите, предвидени 

в нейния индивидуален учебен план. През 2018 г. е положила изпитите 

по съответната специалност.  

Дисертационният и труд е предоставен за разглеждане на 

членовете на катедрата, дисертацията е обсъдена на катедрено 

заседание и предложена за защита  

3. Данни за дисертацията и автореферата   

Дисертацията на Й. Димитрова отговаря на необходимите нормативни  

изисквания. В структурен план се състои от увод, три глави, заключение и 

изводи, приноси, списък на използваната литература и приложение. Общият 

обем на текста без списъка на литературата и приложението е 168 страници. 

Текстът реално е в по-голям обем, тъй като не е форматиран според 

стандарта. Изброените литературни източници са общо 95, като от тях 67 са 

на кирилица, а 28 – на латиница. Текстът включва 60 кръгови диаграми, 19 
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линейни диаграми и 15 таблици. Обемът на приложението е 25 страници. В 

увода са определени целта, задачите, хипотезата, обекта и предмета на 

изследване, но би трябвало да се прецизират  и съотнесат към теоретичното 

изследване. В увода на дисертацията са представени и разработени 

критериите и показателите на изследване, но е логично те да присъстват 

само в третата глава на дисертацията, където са представени статистически 

обработените резултати. 

Първата глава е озаглавена „Теоретична постановка на проблема“. 

Логично започва с определянето на същността на интегративния подход. 

Като започва с етимологията на понятието и засяга психологическите 

механизми на интегративното обучение, както и неговата 

психофизиологична основа, Й. Димитрова разработва въпроса за същността 

на интеграцията в образованието и в часност – в обучението по 

изобразително изкуство. Обосновава се  ползата от интегративния подход в 

образованието. На тази основа докторантката изследва спецификата на 

прилагането на интегративния подход в системата на обучение в 

предучилищна възраст и възможностите, които той предоставя за 

развитието на детето. Описани са някои практики за прилагане на 

интегративния подход в изобразителните дейности на децата. Тъй като 

дисертационната тема е съсредоточена върху декоративно-приложното 

изкуство, Й. Димитрова разглежда същността и характеристиките на този 

вид изобразително изкуство. Посочва се ролята на декоративно-приложното 

изкуство за развитието на детето и се обръща внимание как то е застъпено в 

учебните програми. Като цяло първата глава се нуждае от структуриране и 

редактиране на текста. Има повторения, цитати без посочени страници на 

литературния източник или без указан източник. 

Втората глава е със заглавие „Методика и организация на 

изследването“. Тук отново са представени целта, задачите обекта, предмета 



4 

 

и хипотезата на изследване. Отново са дадени критериите и показателите на 

изследване. Представен е инструментариума на изследване, както и 

изследователските методи. Описани са трите етапи на изследване – 

констатиращ, формиращ и контролен, като са разработени подробно 

проведените ситуации по единна структура. 

Третата глава е озаглавена „Анализ на резултатите от емпиричното 

изследване“. В нея е направен анализ на получените резултати от 

експерименталната работа в трите етапа – констатиращ, формиращ и 

контролен. Обработените резултати по зададените критерии и показатели са 

представени нагледно в таблици и цветни диаграми. 

В заключението  се потвърждава изпълнението на целите, задачите и 

работната хипотеза.  

Изводите представят тезисно  заключенията от теорията и практиката 

и резултатите от проведената експериментална работа. 

Авторефератът е в обем от 52 страници.  В него коректно се отразява 

в съкратен вид съдържанието на дисертацията и нейната структура. 

Съдържа някои от създадените детски творби, диаграми и таблици.  

4. Научни приноси 

Приносите на дисертацията са следните: 

 1. Развива се идеята за прилагане на интегративния подход в 

обучението по изобразително изкуство при преподаването на декоративни 

композиции в подготвителна група в детската градина.  

2. Разработен е теоретико-практически модел за постигане на 

изследователските цели. Разработени са експериментални педагогически 

ситуации за развитие на графичната реч чрез прилагане на различни видове 

геометрични линии при включването им в изображения като части от 

буквени и цифрени знаци; разработени са експериментални педагогически 

ситуации за включването на геометрични фигури като декоративни 
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елементи в декоративни композиции; разработени са група 

експериментални педагогически ситуации за стилизиране на образ чрез 

включването на геометрични фигури от един вид при неговото изграждане. 

3. Създадена и апробирана е система от критерии и показатели за 

оценка на резултатите от изграждането на декоративни композиции, 

създадени в хода на експерименталния модел.  

5. Публикации и участия в научни форуми 

Представен е списък на публикациите на докторантката. На научното 

жури е представено съдържанието на три статии и една книга. 

Публикациите на Й. Димитрова са свързани с темата на дисертационния 

труд и го подкрепят.  

6. Заключение 

Дисертационният труд на Йоана Димитрова и материалите, 

представени към него отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав (ЗРАС) в Република България, Правилника за прилагане 

на ЗРАС и Правилника за придобиване на научните степени на ТУ. 

          Това ми дава основание да дам своята положителна оценка и да 

препоръчам на Научното жури да изготви Доклад–предложение до 

Факултетния съвет за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор” на Йоана Петкова Димитрова, кандидат в обявения конкурс 

по област на висше образование: 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.2. Педагогика; научна специалност: 

Теория на възпитанието и дидактиката. 

                    

 Рецензент:  

                  (проф. дн Мариана Гърмидолова)     

 

28.02.2022 г. 

гр. В. Търново            


