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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р София Христова Дерменджиева, 

Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  

в област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление  

1.2. Педагогика, Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ 

 

Автор: Йоанна Петкова Димитрова 
 

Тема: „ИНТЕГРАТИВНИЯТ ПОДХОД НА ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ КОМПОЗИЦИИ 

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 
 

Научен ръководител: доц. д-р Ани Златева 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта. 

Със заповед №3279/16.12.2022 г. на доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски уни-

верситет (ТрУ) и на основание чл. 5, ал. (3) и (4) от Правилника за развитие на академичния 

състав на ТрУ, съм определена за член на научното жури за осигуряване на процедура за 

защита на дисертационен труд на тема „Интегративният подход на обучение при препода-

ване на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина“ за придо-

биване на образователната и научна степен „Доктор“ в Област на висше образование 1. Пе-

дагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, Научна специалност „Тео-

рия на възпитанието и дидактика“. 

Автор на дисертационния труд е докторант Йоанна Петкова Димитрова, научен ръ-

ководител е доц. д-р Ани Златева. 

Представеният от Йоанна Петкова Димитрова комплект материали на електронен и 

хартиен носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ и 

включва следните документи: (1) заявление до Ректора за допускане до публична защита 

за присъждане на ОНС „Доктор“; (2) заповед на Ректора на ТрУ за разкриване на процеду-

рата за защита на дисертационен труд; (3) автобиография в европейски формат; (4) 

дисертационен труд; (5) автореферат; (6) списък и копия на научните публикации по те-

мата на дисертацията; (7) приноси; (8) декларация за достоверност на представените 

научни текстове.  

 



2 

 

2. Актуалност на тематиката. 

Отправна точка на дисертационното изследване е прилагането на интегративния под-

ход в образователната среда на детската градина. Сам по себе си, този фокус свидетелства за 

осъзнаване на необходимостта от трансформация на педагогическите взаимодействия, в 

хода на които детето в предучилищна възраст да изгражда цялостен образ за света.  

 

3. Познаване на проблема. 

Теоретизирането на проблема за интегративния подход в обучението разкрива атри-

бутивната му роля за организацията на педагогически ситуации в подготвителна група.  Като 

отчита спецификата на развитие в предучилищна възраст, докторант Йоанна Димитрова фо-

кусира вниманието върху взаимопроникващата процесуалност на видовете детски дейности, 

в която детето не само допълва опита си, но и го уплътнява. С категоричното си твърдение, 

че в основата на амплификацията (обогатяването) на детското развитие е обединението – 

търсенето на пресечни точки в различни области на познание, докторантката не само де-

монстрира, че познава ключовото значение на „колебателността в развитието“, но и до-

казва, че се съобразява с „пластичната и еластична променливост на детската психика“ 

в етапа на предучилищното детство. На тази основа Йоанна Димитрова обосновава ин-

тегративния подход като алтернатива на парциалното, фрагментарното усвояване на знания, 

умения и отношения в отделните образователни  направления в детската градина.  

 

4. Методика на изследването. 

Приложените основни и съпътстващи методи на работа предоставят един добре 

структуриран и същевременно различен ракурс и всеобхватност на изследваните възмож-

ности за прилагане на интегративния подход на обучение при преподаване на декоратив-

ни композиции в подготвителна група в детската градина.  

Постигнатата целесъобразност на изследователския инструментариум свидетелства 

за прецизен подбор на изследователската методика като адекватна на поставените 

цели и продуктивна, с оглед формулираните задачи по посока на приложната насоченост 

на резултатите.  

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите. 

Дисертационният труд притежава ясно очертана методологична база, максимално 

съобразена със съдържанието на научната теза. Адекватно на целта на дисертационния труд 

са формулирани обектът и предметът, а в своето обозначаване задачите операционализират 

дизайна на изследването. 
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Методологическа основа на изследването са холистичният, системно-структурният и 

интегралният подходи. Налице е добра ориентация в теоретичните основания на дисертаци-

онния проблем, дедуктивно изведена от фундаментални теоретични постановки:  

- за същността на интегралната концепция при възприемането на света – изяс-

нява се значението на интегралната методика, приложима като комплексен подход към обу-

чението, в рамките на който се изучават не отделни теми, а широкото им проявление, поз-

воляващо да се намери връзка между различните явления и да се обхване с поглед общата 

картина.   

- за особеностите на предучилищното детство като етап с ключово значение за 

човешкото развитие – аналитично се разглеждат факторите, условията и възможностите за 

разгръщане на детския потенциал в образователната среда, с оглед социалната ориентация 

и образователната интеграция на подрастващите;  

- за развитието на субекта в дейността чрез системата на взаимоотношенията 

с другите (връстници и възрастни) – акцентира се върху необходимостта от интегриране на 

образователното съдържание в унисон с естествения ход на развитие и познание на детето; 

- за мястото на изкуството в образованието и опосредяването на културния 

опит на човечеството – изяснява се ролята на изкуствата като паралелна реалност, съпри-

косновението с която предоставя „множество начини да изживеем, разберем и изразим све-

та и връзката ни с него“ (стр. 6). 

В разгърнатия аналитичен паралел между тях е аргументирана целта на изследване-

то: да се разработи теоретично, методически и експериментално обоснован на интег-

ративния подход на обучение – модел за работа по изобразително изкуство чрез прила-

гането на декоративни композиции в обучението за повишаване на познавателните, 

възпитателни и развиващи резултати на децата в предучилищна възраст. 

Атрибутивната функционалност на интегративните подходи се проектира в предло-

жения дизайн за работа по изобразително изкуство. Организацията на разработения 

модел, както и експертно зададените критерии и показатели за оценка на постижения-

та от реализацията му, позволяват актуалното снемане на данни, а тяхното аналитично 

интерпретиране обективно отразява възходящата динамика на познавателните, възпита-

телни и развиващи резултати на децата в предучилищна възраст. 

В експерименталната част на дисертационния труд Йоанна Димитрова показва не 

само широта и задълбоченост в проучвания проблем, но също изследователска култура и 

усет за изследователска стратегия. В детайлното описание на изследователската про-

цедура се: 

- откроява смисъла от прилагането на интегративния подход в обучението; 
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- идентифицират логическите връзки в комплексното овладяване на образо-

вателното съдържание; 

-  проследява спираловидното ускорение в интернализирания детски опит и  

познание. 

В представения дисертационен труд се съдържат научни и научно-приложни приноси. 

Подчертавам, че изцяло приемам приносите, изведени от докторантката и смятам, че 

дисертационният труд с фокус върху интегративния подход на обучение при преподава-

не на декоративни композиции в подготвителна група в детската градина се отличава с 

висока теоретико-практическа актуалност и перспективност в съответствие със съв-

ременните образователни тенденции. 

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта. 

Представените публикации са изцяло авторски и са базирани на адекватен теорети-

чен материал, аналитично интерпретиран от докторантката. В съдържателно отношение ста-

тиите са в неразривна връзка с темата на дисертационния труд, което разкрива опита на 

докторантката да изследва многоаспектно явленията в тяхната причинна обусловеност.  

 

7. Автореферат 

Представеният автореферат коректно отразява съдържанието на дисертационния 

труд и напълно съответства на специфичните изисквания, утвърдени с Правилника за 

развитие на академичния състав на Тракийския университет за приложение на ЗРАСРБ. 

 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

Изследването е мащабно и като замисъл, и като резултатност. Неговите достойнства 

са по посока на: 

- актуалност на изследователския проблем в контекста на трансформиращите 

процеси в предучилищното образование; 

- адекватност на разработения модел за работа по изобразително изкуство чрез 

прилагане на интегративни подходи в съответствие с психологическите теории за детско 

развитие; 

- трансверсалност на апробирания модел – отразява се в универсалния му алго-

ритъм за прилагане в педагогическото взаимодействие в детската градина. 
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Заключение 

Основният извод, който може да се направи е, че представената разработка притежа-

ва необходимата научноизследователска стойност. Това е основание да приема дисертаци-

онния труд на тема „Интегративният подход на обучение при преподаване на декоратив-

ни композиции в подготвителна група в детската градина“ за завършен, съгласно изиск-

ванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България.  

Като давам убедено своята положителна оценка, предлагам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен „Доктор“ на Йоанна Петкова Димитрова в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Пе-

дагогика, Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“. 

 

 

27.02.2022 г.,                      Изготвил становището: ............................. 

Благоевград                                                                                           Доц. д-р София Дерменджиева 


