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1. Актуалност и значимост на дисертационния труд
Проблемът, на който е посветен дисертационната разработка е актуален
и значим за социалната практика. В увода е изтъкнато широкото
разпространение по цял свят на практиката да се използват училища със
слети паралелки – УСП („общообразователно училище с малък контингент от
учащи се, със съвместени учебни програми и със специфична форма на организация

на учебните занятия“). Географските особености на много страни неизбежно

ще налагат да се обучават деца в този „нестандартен“ формат. Спецификата
на тяхната организация, обаче, не би трябвало да се отразява на качеството на
обучението – именно към осигуряване на адекватно качество, базирано на
психолого-педагогическата

компетентност

на

учителите

е

насочено

вниманието на докторант Акишева.
Акишева си поставя за цел „аргументиране на модела „Психологопедагогическо

съпровождане

при

развитието

на

професионална

компетентност на педагога от УСП“, за повишаване професионалната
компетентност и квалификация на учителите, работещи в училища със слети
паралелки и емпирична проверка на този модел“. За постигането на тази цел
са използвани голям набор от методи – теоретичен анализ на литература;
анализ на документи; анкета, интервю, беседа; експертна оценка и
самооценка, тестиране; наблюдение върху учебно-възпитателната дейност на
учители, тяхното участие в обучителни занятия; мониторинг и анализ на
обучителната и междуобучителната дейност на педагогически работници от
УСП. Емпиричната проверка на модела се основава на констатиращ,
формиращ и контролен експеримент. В този смисъл може да се оцени високо
приложената методика на изследването – тя е адекватна на проблема и на
изследователския процес.
2. Кратка аналитична характеристика на материала
Представеният дисертационен труд е изграден на база много добра,
задълбочена информираност по тематиката – направеният литературен обзор
поставя разглеждания проблем в широк контекст – разгледана е историята на
училищата със слети паралелки в миналото и настоящето, в Казахстан и в

чужбина. Докторантката демонстрира умение да работи с литературни
източници, да структурира информацията и да обосновава позицията си.
В методологичен план дисертационният труд се базира на адекватни
модели

–

дейностния

подход

(традиционен

за

изследванията

в

педагогическата практика) и компетентностния подход. Компетентностният
подход е популярен сред съвременните изследователи в психологията на
труда и в този смисъл прегледът на различни модели основани на
компетенциите

представлява

сериозен

интерес

за

по-широк

кръг

професионалисти.
Авторовият

модел

„Психолого-педагогическо

съпровождане

при

развитието на професионалната компетентност на педагога от УСП в
системата за повишаване на квалификацията“ представлява система за
подкрепа, която се основава на максимална свобода и отговорност на субекта
за изборите при решаване на проблеми при следване на естественото развитие
на учителя, разчитайки на личните постижения, които той действително има.
При този процес се включват основни направления като диагностика,
консултиране, разработка, обмен на опит, курсове за обучение, междукласна
дейност, експертиза и др. За реализирането му са разработени показатели за
оценка потребността от промяна, за оценка на нивата на професионално,
психолого-педагогическо

развитие

на

педагозите,

за

нивата

на

психологическа готовност на педагога за работа с деца от УСП, критерии и
показатели на професионалните компетентности. Моделът отразява както
местния (казахски), така и световния опит по повишаване квалификацията на
педагогическите кадри.
Емпиричното изследване е адекватно планирано, организирано и
проведено.

3. Приноси на дисертационния труд
Като основни приноси на дисертационния труд могат да се откроят:
• Обогатени са съществуващите знания за понятията „психологопедагогично съпровождане на педагозите“ и „развитие на
професионалната компетентност на педагога от УСП (Училище
със слети паралелки)“;
• Разработен е цялостен модел на психолого-педагогическо
съпровождане в развитието на професионалната компетентност
на педагога в УСП (включително критерии и показатели за
отделните параметри). Моделът е апробиран в реална среда;
• Приложен

е

нов

критериално-диагностичен

апарат

за

установяване на заплаха от излагане на стрес и проявяването му
при педагозите и учениците от УСП;
• Като приложение на научни постижения в практиката, с
реализиран ефект е използването на модела в практиката на
институти

за

повишаване

общообразователните
дружество

училища

„Национален

квалификацията

на

„Өрлеу“

квалификацията

(филиала

център
„Институт

на

за
за

и

в

акционерното

повишаване
повишаване

на
на

квалификацията на педагогическите работници за Акмолинска
област“ Република Казахстан).
Постигнатият положителен резултат от прилагането на модела дава
заявка за възможностите за използване на получените резултати с
перспектива за бъдещото им внедряване и в други области.
От предоставените материали за защитата може да се направи извод, че
приносите в дисертационния труд и на публикациите по него са авторски

труд на Айслу Кенесовна Акишева (три от публикациите са самостоятелни, а
две са в съавторство).
Авторефератът към дисертационния труд достатъчно вярно и точно
отразява дисертационния труд.
4. Критични оценки, забележки и препоръки
В качеството си на рецензент на Айслу Акишева, по време на
предварителното обсъждане на труда, съм правила предложения за
прецизиране на съдържанието на дисертационния труд. Считам, че
докторантът се е съобразил изцяло с моите препоръки и те са отразени в
дисертацията.
5. Заключение
Приемам дисертационния труд на Айслу Кенесовна Акишева за
завършен, съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния
състав в Република България.
Като член на научното жури давам своята положителна оценка на
дисертационния

труд

„Ролята

на

системата

за

повишаване

на

квалификацията в развитието на професионалната компетентност на
педагога в училища със слети паралелки“, поради което предлагам на
членовете на Научното жури да присъдят образователна и научна степен
„доктор“ на Айслу Кенесовна Акишева по Педагогическа и възрастова
психология в професионално направление 3.2. Психология.

05.09. 2018 г.

Член на журито:
/ Даниела Карагяурова/

