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СТАНОВИЩЕ 

от доктор на педагогическите науки Румяна Димитрова  Танкова  - професор  

в ПУ „Паисий Хилендарски”,  

e-mail: tankova@uni-plovdiv.bg 
 
 

относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 

по област на висше образование 1. Педагогически науки 

професионално направление  1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на овладяване на 

български език в детската градина) 

 

В конкурса за „доцент“, обявен в Държавен вестник, бр. 57 от 26. 06. 2020 г. и в 

интернетстраницата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на 

катедра „Предучилищна педагогика” към Педагогическия факултет, като единствен кандидат 

участва гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева  от същия факултет. 

1. Общо представяне на процедурата и кандидата 

Със заповед № P33-4710 от 25. 09. 2020 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски" (ПУ) съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане 

на академичната длъжност „доцент“ в ПУ по област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на 

овладяване на български език в детската градина), обявен за нуждите на катедра 

„Предучилищна педагогика”  към Педагогическия факултет. 

За участие в обявения конкурс е подала документи гл. ас. д-р  Екатерина Георгиева 

Чернева  от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  В срок е представен пълен 

комплект материали, в съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния 

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

ПУ „Паисий Хилендарски за РАС, както и с допълнителните изисквания на Педагогическия 

факултет.  Спазени са процедурните изисквания от обявяването на конкурса в ДВ до състава 

на научното жури.  
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Гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева завършва висшето си образование във ВПИ - 

Благоевград, където получава бакалавърска степен. През 1992 г. става магистър на ПУ „П. 

Хилендарски“.  През 2000 г. защитава докторат по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“.  

През 2016 година се явява на обявения в ДВ бр. 88 от 13.11.2015 г. конкурс за академичната 

длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; 

професионално   направление 1.3. Педагогика на обучението по „Методика на овладяване на 

български език и литература в детската градина“. 

От 7.03. 2016 година до настоящия момент заема длъжността главен асистент в катедра 

„Предучилищна педагогика“ на ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“.  

Към настоящия момент д-р Чернева има 34 години педагогически стаж, през което време 

се утвърждава като успешен и високо оценяван от колегите преподавател, постоянно търсещ 

иновацията в педагогическата наука, с нестихващ стремеж за професионално 

самоусъвършенстване.    Тези   ѝ  качества  са основание тя да бъде избрана като представител 

на нехабилитирания състав на Педагогическия факултет в последното Общо събрание на 

Университета за избор на Ректор през 2019 г. 

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 В съответствие с конкретиката на настоящия конкурс д-р Чернева участва с 1 

монография и 1 книга, публикувана върху основата на защитен дисертационен труд, 1 статия в 

реферирано издание, 3 статии  в учебници и учебни помагала за студенти и 20 научни статии и 

доклади, от които 2 в съавторство. Представен е и списък с 3 самостоятелни публикации за 

присъждане на ОНС „доктор”, които не са предмет на настоящия анализ, но дават възможност 

за проследяване на научното развитие на кандидата в тематично отношение. Научната 

продукция, с която д-р Чернева участва в конкурса, покрива минималните наукометрични 

показатели за заемане на академичната длъжност „доцент”. 

Монографията  със заглавие  „Образователен модел за формиране на фините 

двигатели умения на детето“ (2020)  представя изследване, което установява степента на 

формираност на фината моторика на детето, постъпващо в първи клас.  Получените резултати 

са отправна точка за разработване на образователен модел за подготовката на детската ръка за 

писане както за детската градина (трета глава), така и за началното училище (четвърта глава).  

Монографията предлага система от упражнения, формиращи фината моторика от ранна детска 

възраст и подпомагащи усвояването на основен ограмотителен процес, какъвто е писането.   

В тематично отношение останалите публикации (статии и доклади) разглеждат широк 

аспект от компетентности по български език както в предучилищна възраст, така и в началния 

етап на основното образование и предлагат методически варианти за формирането им чрез 
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игрови и интерактивни методи, които са приложими в различните аспекти на образование – 

приобщаващо и интеркултурно, с цел да се оптимизира  процесът на овладяване на книжовния 

български език.   

Следва да се добави и участието на кандидата в проекти към МОН и към Фонд „Научни 

изследвания” при ПУ „П. Хилендарски” като член на изследователски екипи.  

   Преподавателската дейност на д-р Чернева е обезпечена с повече от 700 часа аудиторна 

заетост, реализирана от лекционни курсове по „Методика на овладяване на български език и 

литература в детската градина”, семинарни упражнения по същата дисциплина, което  пряко 

кореспондира с предмета на настоящия конкурс. Добро впечатление правят лекционните  

курсове, с които д-р Чернева участва в магистърските програми. Не без значение е и 

квалификационната дейност, която тя осъществява на педагогически специалисти, и отзивите 

за нея като лектор. 

3. Критични забележки и препоръки 

 Препоръчвам на д-р Чернева да разшири публикационната си дейност, като подготви 

учебник по методика за овладяване на български език в детската градина за студенти от 

бакалавърски и магистърски програми, както и методическо помагало за учители в детската 

градина, свързано с подготовката на детето за ограмотяване.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Като се имат предвид представените материали за конкурса, може да се заключи, че 

кандидатът притежава необходимия образователен ценз, докторска степен, трудов стаж, 

преподавателски опит, учебна заетост и покрива минималните национални изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент”. Оценявам изведените приносни моменти. Това е 

основание да смятам кандидатурата на д-р Чернева за заемане на академичната длъжност 

„доцент” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление  1.3. Педагогика на 

обучението по…(Методика на овладяване на български език в детската градина) за 

убедителна, поради което давам своето  положително заключение.  

 

 

3.11. 2020 г.   Изготвил становището: ............................. 

                                  (Проф. д.п.н. Румяна Танкова) 


