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1. Кратки биографични данни за докторанта  

София Димитрова e  завършила Предучилищна педагогика в ПУ „Паисий 

Хилендарски“ и Стопанско управление в Университет „Професор д-р Асен Златаров“. 

Има придобита четвърта ПКС в ДИПКУ - Стара Загора. 

Работила е като детски учител и като старши експерт по „Предучилищно 

възпитание“ в РИО на МОМН – Бургас. От 2012 г. до момента е директор на ДГ 

„Звездица“ в Бургас. Притежава добри комуникационни умения, включително с 

родителска общност от етническите малцинства. Разработва и работи по различни 

проекти в подкрепа на предучилищното възпитание. 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд е на актуална, дисертабилна и значима за образованието 

тема. Той е с обем 222 страници, от които 208 страници са текст, 8 страници – 

библиография. 1 страница - приноси и 5 страници -  приложения 

Целта на дисертацията е да се апробира  програмна система чрез прилагане на 

иновативен модел за организация на дневния режим на децата от четвърта група в 

детската градина. 

Трудът е структуриран в увод, три глави, заключение, изводи и препоръки, 

библиография и приложения.  

Във въведението ca пocoчени актуалността на темата, o6eктът и предметът нa 

paзpa6oткатa, формулирани са целта, задачите и хипотезите и са посочени методите на 

изследване. 

В първа глава „Проблеми  и технологии на управление“ се посочва каква е 

същността, философията и компонентите на технологията, описват се нейните четири 



ключови характеристики, дефинирано е понятието „образователни технологии“ и са 

разгледани техните конкретни особености. Очертана е образователната среда като част 

от вътрешната среда на училищната организация или на детската градина. Направено е 

обобщението, че с подходите и решенията на стратегическото управление има 

възможност да се въздейства върху възникналите проблеми, използвайки човешкия 

потенциал и участието на много хора в управлението и развитието на културата на 

организацията. 

Във втора глава „Програмната система в детската градина“ се разглеждат 

актуалните тенденции в изискванията на нормативната уредба за конструиране на 

работата в детската градина. Формулира се педагогическата иновация като 

„нововъведение в педагогическата дейност, промяна в съдържанието и технологията на 

обучение и възпитание, имаща за цел да повиши ефективността и качеството на 

образованието“. Направен е преглед на иновативната дейност в детската градина, като 

те са разделени на иновации в управлението, иновации в съдържанието на 

образованието, иновации в областта на човешките ресурси, иновации в работата с деца, 

иновации в работата с родителите, иновации в предметна среда за развитие, 

технологични иновации. 

Трета глава „Постановка, процес и резултати от анкетните проучвания“ 

описва организацията на емпиричното изследване и анализира получените данни.   

Експерименталното апробиране на иновативния модел цели да докаже тезата, че 

образователната институция се ръководи от желанието за постигане на индивидуален 

подход при разработване на програмната система. В дисертационния труд обаче не се 

потвърждава хипотезата, че детските градини в Община Бургас ще приложат модела, 

като са посочени различни мотиви - липса на желаещи деца, невъзможност за смесване 

на деца от различни групи, изразяване на субективно мнение за необходимост от 

следобеден сън при децата в тази възраст, без да се познават научните изследвания по 

темата.Частично, в някои детски градини е направена документална промяна на 

програмната система, което не отговаря на очакванията  директорите да проявят 

позитивно отношение при утвърждаване на технологичния подход в управлението. 

B заключението се посочва, че проведеното изследване потвърждава значимостта 

и актуалността на разглежданата тема и се правят изводи, които ca подходящо 

обобщение на  резултатите от дисертационния труд.  



Библиографията включва 135 литературни и 19 интернет източника 

Литературният обзор показва задълбоченото и прецизно познаване на изследваната 

проблематика от автора. 

3. Научни приноси на дисертацията  

Приемам повечето от приносите, описани в автореферата, а именно:  

1. Направено е проучване сред родителите и директорите на детски градини, което 

посочва, че има деца, които не желаят да спят след обяд, както вкъщи, така и в детската 

градина. 

2. Разписан е иновативен модел на дневен режим, залегнал в програмната система, 

озаглавен „Тих режим“. 

3. Предложени са насоки за технологичното и практическо прилагане на 

иновативния модел при управление на програмната система. 

Изследването може да бъде полезно за оптимизиране на процеса на управление 

на детската градина.. Приложимостта на получените резултати и приноси е безспорна. 

Те ще представляват интерес и ще са полезни на всички работещи в областта на 

предучилищното образование. 

4. Преценка на публикациите по дисертационния труд  

По темата на дисертационния труд приемам 4 от посочените в автореферата 5 

публикации. Те дават ясна представа за получените резултати и осигуряват 

необходимата публичност на научните приноси и авторските претенции, като по обем и 

съдържание отговарят на минималните национални критерии за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор”. 

5. Автореферат  

Авторефератът е на 50 страници и съдържа основните резултати, получени в 

дисертационния труд. Той отразява достатъчно пълно неговото съдържание и основните 

приноси на дисертанта. Авторефератът дава необходимата представа за изследваните 

проблеми и получените резултати.  

6. Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към представения труд.  Въпросът ми към докторанта 

е: „Как директорите и персонала на детските градини в община Бургас бяха запознати с 

предимствата на предлагания модел и не е ли недостатъчната им информираност 

причина за неговото неприемане от колегията?“ 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дисертационният труд показва, че докторантът София Димитрова притежава 

задълбочени теоретични знания по научната специалност Теория и управление на 

образованието, като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на 

научно изследване. Той съдържа научно-приложни резултати, които представляват 

оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ и Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ „Неофит 

Рилски". 

Поради гореизложеното, давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване и предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната 

и научна степен „доктор” на София Мардик Димитрова в област на висше образование: 

1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на 

образованието. 

 

 

12. 01. 2022 г.                                                           Член на научното жури:  

                                                                                          /проф. д-р Светлозар Вацов/ 

 








