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          Докторската програма „Методика на обучението по математика в 

предучилищното образование и в начален етап на основната образователна 

степен“ при Катедра Предучилищна и начална училищна педагогика на 

Педагогически факултет осигурява третата степен на висше образование и 

повишава образователната и научноизследователската квалификация на 

докторанта. Обучението е с продължителност 3 г. в редовна и самостоятелна 

форма, до 4 г. в задочна форма на обучение и приключва със защита на докторска 

дисертация.  

           Завършилите получават образователната и научна степен „доктор“ по 

методика на обучението по математика в начален етап на основната 

образователна степен. 

           Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен 

план, според който се извършва разпределението на видовете дейности за срока 

на обучение на докторанта. 

 

1. КВАЛИФИКАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Притежаващият ОНС „доктор“ по научната специалност Методика на 

обучението по математика в предучилищното образование и в начален етап на 

основната образователна степен е запознат детайлно със съвременните 

постижения в областта на научната специалност, притежава способност да 

планира, организира и реализира емпирични изследвания на все по-високи 

равнища, допринася за развитието на методиката на обучението по математика в 

предучилищното образование и в началния етап на основната образователна 

степен. У докторантът  се изграждат компетентности да създава и интерпретира 

нови знания, резултат от собствени изследвания или друга научна дейност. 
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2. ОБЩА И СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА 

 

Обучаващият се в ОНС „доктор“ получава специализирана подготовка в 

областта научната специалност от професионалното направление. Общата 

подготовка на докторанта включва изучаване на методиката на научните 

изследвания, познания за защита на интелектуалната собственост, научната 

комуникация, както и запознаване със специализиран софтуер.  

 

3. ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ 

 

Докторантът получава задълбочени знания за: 

- основите на методиката на обучението по математика в предучилищното 

образование и началния етап на основната образователна степен, необходими за 

решаване на педагогически, научно-методически и организационно-управленски 

задачи; методологията и методите на педагогическите изследвания; 

инструментариума за провеждане на научните педагогически и частно-

методически изследвания; нормативната документация в предучилищното 

образование и в началния етап на основната образователна степен; държавните 

образователни изисквания. 

Докторантите овладяват умения за: систематизирано, обосновано 

изложение/представяне  на методически идеи- писмено, устно и чрез използване 

на мултимедийни средства; изследване на обекти и процеси в педагогическата 

практика; използване на методически инструментариум; прогнозиране и 

критично оценяване на научни тези в педагогическата практика; създаване и 

управление на педагогически и частно-методически информационни ресурси; 

практико-приложно участие в педагогическите изследвания; презентиране, 
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представяне, публикуване и популяризиране на научноизследователски резултати 

в разнообразни форми – научни форуми, публикации в научен педагогически 

печат и др. 

При обосноваване на научната истина докторантът се ръководи от 

академичната научна етика при интерпретиране както на собствени, така и на 

проучени гледни точки. Използва научен стил, характеризиращ се с точност на 

научната терминология, яснота и логическа последователност при изложение на 

фактите и резултатите. 

У докторантите се развива автономност, рефлексивност, критичност и 

оригиналност като ключови качества на съвременния изследовател и способност 

за самооценка на постиженията на изследователския труд. 

 

4. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Завършилите програмата ще могат: 

- да изпълняват успешно на високо професионално и научно ниво 

експертни и ръководни функции в институции, извършващи 

образователна и научна дейност; 

- да участват в планирането, операционализирането и провеждането на 

образователната политика на национално равнище и в международен 

контекст; 

- да осъществяват или ръководят оригинални и независими изследвания с 

научна и приложна стойност. 
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МЕТОДИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРСКАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението на докторантите в катедра ПНУП се провежда в съответствие 

със съвременните постижения, свързани с научната специалност. 

- лекции; 

- семинарни занятия, упражнения; 

- консултации; 

- работа с библиографии, бази данни и други информационни източници; 

- научноизследователско и методическо проектиране и др. 

 

 

 


