СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Бойчо Йорданов Бойчев, член на научно жури, утвърдено със
заповед № 1133 от 17.07.2018 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”.

ОТНОСНО: дисертация на тема „Ролята на системата за повишаване на
квалификацията в развитието на професионалната компетентност на
педагога в училища със слети паралелки”, разработена от Айслу Кенесовна
Акишева

за

придобиване

на

ОКС

„доктор”

по

професионално

направление 3.2 „Психология“, докторска програма „Педагогическа и
възрастова психология“.

Дисертационният труд на Айслу Кенесовна Акишева е в обем от 181
страници. Структурно се състои от въведение, три глави (с общо 9
параграфа), заключение, списък с използваната литература и едно
приложение (28 стр.). Основният текст включва 21 таблици и 28 схеми.
Списъкът с използваната литература съдържа 231 заглавия на руски и
английски език.

1. Обща характеристика на дисертационния труд.
Дисертационният труд на Айслу Кенесовна Акишева е посветен на
актуален и специфичен проблем на образователната система, който касае
всяка държава, в която са налице територии с ниска гъстота на
населението. Това налага в училищата, които са единствени в обширни
райони, училищните класове да се сформират с деца от различни възрасти.
От своя страна това пък изисква по-особени умения и компетентности от
педагозите и поражда психологически проблеми в осъществяването на
професията им и в общуването с учениците. Уменията и компетентностите
могат да бъдат формирани, а проблемите – решавани, при разработена и

стройна система за повишаване квалификацията на учителите (и по
принцип – на педагогическите работници). Това е и проблемната основа на
дисертацията: какви трябва да бъдат психолого-педагогическите условия,
при които системата за повишаване на квалификацията най-ефективно ще
обезпечава психологическата, методическата, научно-теоретическата и
практическата подготовка на педагозите от училищата със слети
паралелки. Ето защо и целта на работата е аргументиране на модела
„Психолого-педагогическо

съпровождане

при

развитието

на

професионална компетентност на педагога от УСП“, както и емпирична
проверка на този модел. Това обуславя и параметрите на емпиричното
изследване, а получените резултати от него са внедрени в дейността на
филиала на акционерното дружество „Национален център за повишаване
на квалификацията „Өрлеу“ „Институт за повишаване на квалификацията
на педагогическите работници за Акмолинска област“ - Република
Казахстан.

2. Оценка на резултатите и приносите на докторанта.
Приносите в дисертацията на докторанта Айслу Кенесовна Акишева
са безспорни и се изразяват в следното:
Първо, в теоретичен план са концептуализирани, структурирани и
изяснени понятията „психолого-педагогическо съпровождане на педагози“,
„развитие на професионалната компетентност на педагога от УСП“,
„Опорно училище – ресурсен център“.
Второ,

разработен

педагогическото

и

апробиран

съпровождане

в

е

моделът

развитието

на

на

психолого-

професионалната

компетентност на педагога в училищата със слети паралелки.
Трето, към съществуващия инструментариум е предложен и нов
критериално-диагностичен апарат за установяване на заплаха от излагане

на стрес и проявяването му при педагозите и учениците от училищата със
слети паралелки.
Четвърто,

в

дисертационното

приложен

изследване

аспект
са

-

научните

систематизирани

и

резултати
адаптирани

от
в

образователния процес на институтите за повишаване на квалификацията и
в общообразователните училища.
Към това може да се добави и много стриктното и задълбочено
обобщение на решаването на подобни проблеми в държави като САЩ,
Австралия, Полша, както и сравнителния анализ, при който се извежда
спецификата на казахстанския опит.
Авторефератът отразява изцяло съдържанието на дисертационния
труд. Приносните моменти са представени коректно. Основните части от
дисертационния труд са представени в публикации под формата на статии
в научни издания в Казахстан, България, Чехия и Русия.

3. Критични оценки, забележки и препоръки.
Доколкото съм успял да „проследя” процеса на работа на Айслу
Кенесовна Акишева върху дисертационния труд, смятам че тя положи
усилия и успя да се справи с първоначалните и възникналите в хода на
работата забележки и препоръки. Разбира се, винаги може от една работа
да се иска повече, но в случая това „искане” има пожелателен характер към следващите научни разработки на докторанта.

4. Заключение.
Въз

основа

на

изтъкнатото

в

становището,

приемам

че

дисертационният труд на тема „Ролята на системата за повишаване на
квалификацията в развитието на професионалната компетентност на
педагога в училища със слети паралелки”, разработен от Айслу Кенесовна
Акишева отговаря на всички изисквания. Лично аз потвърждавам и

препоръчам на уважаемите членове на Научното жури, при успешна
защита, да гласуват за присъждането на образователната и научна степен
„доктор” по професионално направление 3.2 „Психология“, докторска
програма „Педагогическа и възрастова психология“ на докторанта Айслу
Кенесовна Акишева.
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доц. д-р ...........................

Гр. Варна

/Бойчо Й. Бойчев/

