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І. Данни за автора на дисертационния труд 

Ангелина Ничева Калинова е родена на 09.02.1880 г. в гр. Димитровград. 

Завършва магистърска степен „Предучилищна и начална училищна педагогика” през 

2016 г. в Тракийски университет, гр. Стара Загора.  

Докторантката има практически опит по специалността - от завършването си до 

момента, работи като начален учител в СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора. 

За професионалната й компетентност в областта на тематиката на конкурса 

допринасят:  

 личностните й умения и компетенции - комуникативни, умения за работа в 

екип, изпълнителски и организаторски умения, компетенции в областта на 

технологичното обучение; 

 организационните умения и компетенции – работа с ученици, участие в 

проекти; 

 високото равнище на владеене на чужди езици; 

 дигиталната компетентност;  

 практиката като учител; 

 публикации в специализирани издания и научни форуми – 5 на брой.  

За настоящата процедура Ангелина Ничева Калинова е представила 

необходимите документи, съгласно ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния 

състав на Тракийски университет. Защитата се провежда при спазване на всички клаузи 

от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. 

ІІ. Оценка на дисертационния труд 

Актуалност на изследвания проблем 

Изследваният проблем в дисертационната разработка е закономерно следствие 

от целенасочената професионална дейност на докторантката в областта на 

технологичното обучение в начален етап.  

Избраната тема е актуална за образователната практика и се основава на 

заложените препоръки и стратегии за развитие на образованието от Съвета на 

Европейския съюз и учебната документация на национално ниво. В представения труд 

се изследват възможностите на учебното съдържание по технологии и 

предприемачество в начален етап за провокиране и развитие на познавателната и 



практическа активност у учениците - основен акцент в учебните програми, като 

необходимо условие за формирането на преносими умения. 

Характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията отговаря на научно-методическите изисквания за разработка на 

този вид труд. Тя е в обем от 269 страници, логически структурирана в: увод, 4 глави, 

обобщение и изводи, приноси на дисертационния труд, литература и приложения. 

Авторката анализира 127 източника, за да изясни въпросите, свързани с разглежданата 

тема.  

Изследователското внимание в дисертационния труд е насочено към  учебното 

съдържание по технологии и предприемачество в 1. – 4. клас като средство за 

постигане на целите в обучението, с акцент върху формирането на преносими умения. 

За постигане на целта, докторант Калинова провежда педагогически експеримент с 

малка извадка (1 клас) – ученици в начален етап, в продължение на 4 години, в които 

учебното съдържание по технологии и предприемачество се реализира по авторски 

дидактически модел за формиране на преносими умения. 

В увода на дисертационния труд се обосновава необходимостта от внасяне на 

промени в образованието в отговор на програмата, приета от Европейската комисия 

през 2016 г., която визира постигането на ключови компетентности с присъщите за тях 

преносими умения.  

Посочени са цел, задачи, хипотеза, обект и предмет на изследването. 

Научно-теоретичните основи на проблема за формиране на преносими 

(трансверсални) умения се изясняват в контекста на новата образователна парадигма 

и приложението на компетентностния подход в образованието. Необходимостта от 

създаване на педагогически условия за приоритетното им развитие в съвременното 

училище, е представена многоаспектно и убедително въз основа на задълбочен анализ 

на нормативните документи и трудовете на редица учени, изследващи  проблема. 

Направеният обстоен анализ, ясното диференциране на основните понятия, 

както и извеждане на същността и процеса на формиране на преносимите умения, 

свидетелстват за отличната осведоменост и високата изследователска култура на 

авторката, умението й да систематизира и обобщава.  

Теоретичните основи на разглеждания проблем се допълват от докторант 

Калинова с определяне същността на преносимите умения в контекста на характерните 

за технологичното обучение общо-трудови, общо-технически и конкретно-трудови 

умения. 

Втора глава – „Методика и организация на изследователската работа” 

съдържа правилно подбран и изяснен дидактически инструментариум, съобразен със 

спецификата на изследването и обезпечаващ необходимите му надежност и 

достоверност. Математико-статистическите методи за проверка на научното допускане 

са целесъобразно насочени към корелационната зависимост между изследваните 

педагогически величини – учебно съдържание и активната познавателна позиция за 

формиране на преносими умения у учениците. 

Докторантката аргументира избора си на подходи и инструменти за 

регистриране на резултатите от апробирането на дидактическия модел по заложената 

система от критерии и показатели – протоколи от наблюдение с участие, съдържащи 

емпирични данни и експертна оценка на дейностите и задачите. Целта е многостранно 

регистриране на различните проявления (варианти) на познавателната активност у 

учениците и техните равнища, свързани с формирането на преносими умения. 

Дидактическият модел на учебно съдържание за формиране на преносими 

умения е разработен и представен в трета глава.   



В резултат на направения контент-анализ на учебните програми за 1.–4. клас по 

технологии и предприемачество, авторката констатира несъответвие между заложената 

в тях философия за избор на активност и установената в изследването ниска степен на 

формиране на преносими умения, които реално кореспондират с активността на 

учениците. Установявените факти се използват като възможност и основание на 

докторантката за създаване на дидактически модел за учебно съдържание, в който да 

намерят място актуалните промени и тенденции в образованието. Извежда се 

необходимостта от преместване на акцента от репродуктивните върху продуктивните 

дейности в учебното съдържание и прилагането на съвременни стратегии и подходи за 

работа. 

Предложеният дидактически модел се гради на широка основа от научни 

теории от областта на традиционните педагогика, психология, философия, както и 

върху съвременните аспекти в образованието, регламентирани в нормативните 

документи. Той е представен многоаспектно чрез целеви, съдържателен, процесуален и 

резултативен компонент. Основен акцент в целеполагането, съдържанието и 

методическата реализация на модела заема концепцията за осигуряване на условия за 

активната познавателна позиция на ученика в обучението. За ефективността на модела 

за формиране и усъвършенстване на преносими умения в различните групи ученици 

допринасят личностно-ориентирания подход, приложените принципи за 

спираловидност в структуриране на учебното съдържание, междупредметната 

интеграция, както и постигане на оптимално педагогическо взаимодействие. 

Анализ на резултатите 

Резултатите от апробирането на дидактическия модел са представени в 

изложението детайлно и коректно в табличен и графичен вид. Тяхното документиране е 

отразено чрез снимков материал и в приложенията.  Компетентният анализ 

свидетелства за високата изследователска култура на докторантката и нейната 

прецизност в работата. 

Анализът на резултатите от заключителния експеримент са в основата на 

направените изводи, чрез които се доказва хипотезата. 

ІІІ. Приноси на дисертационния труд 

Дисертационният труд се отличава с актуалност, задълбоченост и 

многоаспектност, съдържа съвременни теоретико-приложни идеи, анализи и 

заключения. Апробираният продукт – дидактически модел на учебно съдържание за 

формиране на преносими умения, е иновативен и приложим в обучението по 

технологии и предприемачество в началния етап на основната образователна степен.  

Научно-теоретични приноси:  

1. Определена е същността на преносимите умения в контекста на характерните 

за технологичното обучение общо-трудови, общо-технически и конкретно-трудови 

умения. 

Практико-приложни приноси:  

 1. Технологизирано е единството между компетентност-функция и 

компетентност-интенция в контекста на формираните в технологичното обучение 

конкретно-трудови, общо-технически и общо-трудови умения.  

2. Разработена е система от учебно-трудови задачи, приложението на която 

обуславя постигане на индивидуален успех от ученици с различни познавателни, 

емоционално-афективни и психомоторни възможности.   

3. На основата на контент-анализ на учебните програми по технологии и 

предприемачество за всички класове на началното училище са изведени учебно-

трудовите дейности, които обуславят формиране на преносими умения. 



4. Разработен е модел на учебно съдържание, на базата на който става възможно 

да се отчетат дефицитите в учебните програми по технологии и предприемачество по 

отношение на необходимите и достатъчни условия за формиране на преносими умения.  

5. На основата на лонгитюдно изследване е доказана зависимостта между 

учебното съдържание и равнището на формиране на преносими умения у учениците от 

първи до четвърти клас. 

 ІV. Заключение 

Въз основа на направеното дотук изложение, считам, че  дисертацията на 

Ангелина Калинова е много добре реализиран научен труд, който показва, че 

докторантът владее методологията на научните изследвания и може самостоятелно да 

извършва такива. Това ми дава основание да дам своята положителна оценка и да 

препоръчам на  уважаемото Научно жури да присъди на Ангелина Ничева Калинова 

образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, докторска 

програма „Теория на възпитанието и дидактика”  за нуждите на катедра 

„Педагогически и социални науки” към Педагогическия факултет в Тракийски 

университет. 

 

 

 

Дата: 19.11.2021 г.                                           Изготвил становището: ...........    

               

                                                  (проф. д-р Йорданка Стоянова Пейчева) 

 

 

 

 

 

 
  


	Научни ръководители:
	Доц. ДН Румяна Илчева Неминска
	Доц. д-р Мария Славова Тенева

