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Р Е Ц Е Н З И Я  
на дисертационен труд за присъждане на 

научната степен „Доктор на науките“ на доц. Наталия Христова Павлова 

на тема “Методико-технологични реализации на дидактическо 

проектиране в обучението по математика“ 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд, наистина, с основа-

ние може да се определи като съдържателно интеграционен труд, тъй като в 

логическа система целесъобразно са разгледани не само проблемни цялости от 

литературата, но и интерпретации и оценки с психолого-педагогическа насоче-

ност и методически конструкции с реално осъществена реализация в практика-

та на обучението по математика. 

Всъщност авторът търси и намира постановки, анализи и обобщения с 

цел решаване на учебни проблеми, свързани с реализацията на т.нар. дидакти-

ческо проектиране в обучението по математика. 

Преди да пристъпя към характеристиката на дисертационния труд ще 

отбележа, че настоящата рецензия е написана въз основа на заповед на Зам. 

ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски“ № РД-16-175, 15.10.2015 г., Про-

токол № ФД-02-02/13.10.2015 г. в съответствие с чл.38 от Правилника за раз-

витието на академичния състав в ШУ и във връзка с доклада на декана на 

ФМИ. 

1. Данни, свързани със защитата на дисертацията 

За защитата са представени следните документи: дисертационен труд, 

автореферат, професионална автобиография, Протокол № 1 от 1-то заседание на 

научното жури, диплома за ОНС „Доктор“, диплома за доцент, декларация за 

авторство, справка за приносите, декларация за идентичност на лице с различ-

ни имена, списък на публикациите по темата на дисертационния труд и копия 

от всички публикации – 38 на брой. 

Документацията отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

условията и реда на придобиване на научна степен и заемане на академична 

длъжност. 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Наталия Христова Павлова е родена на 07.06.1975 г. в град Шу-

мен. Средно образование завършва в ПМГ „Нанчо Попович“, град Шумен в пе-

риода 1989-1994 г., в периода 1994-1999 г. завършва специалност „Математика 

и информатика“, ШУ „Еп.Константин Преславски“ – магистър, квалификация 

„Учител по математика и информатика“. От 1999-2004 г. е асистент, 2004-2008 

г. – ст. асистент; 2008-2011г. – главен асистент в ШУ. През 2008 година защи-

тава докторска дисертация и придобива ОНС „Доктор“, а през 2012 г. придоби-

ва академичната длъжност „доцент“ 
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3. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд като цяло е разработен на високо професионално 

и научно ниво, а това е свързано със значимостта му, както за теорията, така и 

за педагогическата практика, в основата на която стои недостатъчно разрабо-

тения и решаван проблем за реализацията на дидактическото проектиране в 

обучението по математика. 

В структурно отношение той е оформен в увод, четири глави, заключение 

и приложения (в обем 223 страници), от които 8 страници – библиография. 

Правилно авторът още в увода постулира, че основната теза на изследва-

нето е да се стигне до формиране на дидактическо проектиране по математика 

на базата на фундаментални математически познания, както в класическа така 

и в електронна форма. 

Компетентно са определени актуалността, обекта, предмета, целта и зада-

чите, както и методите на изследване и оценката на автора за полезността и 

приложимостта на постигнатите резултати. 

Всъщност, още в началото прави впечатление избраната композиционна 

рамка на автора, която му е позволила да представи и защити своята гледна 

точка по дисертационния проблем. 

В 1-ва глава „Дидактическо проектиране в обучението по математика“ е 

представен основния понятиен апарат, възможностите за електронно описание 

и реализация на дидактическо проектиране. Представена е подробна информа-

ция за целите на основните групи автори и потребители на използваните в из-

следването дидактически материали, имащи за основа интелектуалното разви-

тие на учещите се в областта на математическото познание при взаимодействи-

ето им със задълбочени психологически и педагогически анализи и на тази база 

обосновани методически конструкции, които допринасят, в една или друга сте-

пен, за интелектуалното израстване, както на учещите се, така и на обучаващи-

те ги (по-точно бъдещите учители. 

Най-общо казано, обект на настоящия дисертационен труд са педагогичес-

ките аспекти на изследването в проектираната и реализирана, както традици-

онна, така и виртуална учебна среда, от гледна точка на тяхното педагогическо 

взаимодействие при осъществяването на дейностите на действащи и бъдещи 

учители с насоченост дидактическо проектиране в обучението по математика. 

Ще се опитам накратко да изведа на преден план онези страни на дисер-

тационното изследване, които пряко си взаимодействат със същностните ком-

поненти на обучението, създавайки условия за повишаване на тяхната ефек-

тивност, както поотделно, така и в тяхната организационно-технологична ця-

лост, защото именно педагогическата ефективност на създадените от автора 

модели има най-съществено значение и тежест при оценката на този дисерта-

ционен труд, доколкото авторът кандидатства за придобиване на научна степен 
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в областта на методиката, разглеждана като педагогическа наука. 

Акцентът е върху следните компоненти: представя се електронно описа-

ние на урочния сценарий; схема на обучителните дейности в общ изследовател-

ски сценарий; представен е и софтуерът за описание; систематизирани са осо-

беностите в структурата на план-конспектите, използвани в съответната техно-

логия на обучение; представена е експертна оценка на действащ учител по кри-

териите „Планиране на предварителна подготовка“ и „Процес на преподаване“, 

използвани в обучението при провеждане на експеримента, направени са съот-

ветни изводи и всичко това играе ролята на целенасочено обобщение, като ста-

билен вход към едно аналитично и синтезно изследване на проблем, колкото 

традиционен, толкова и актуален. 

Във 2-ра глава „Дидактическо проектиране на учебен обект“ въз осно-

ва на посоченото в 1-ва глава (а именно оригинални обобщения на най-новите 

становища в областта на редица научни изследвания) се стига до новаторски 

подход към изследваната проблематика; описани са критериите за избор на об-

разователни софтуерни пакети по математика, като необходим фундамент в 

изследването; разгледани са редица приложения, използвани в изследването от 

рода на: специализиран софтуер в обучението по математика; технологичната 

реализация на портфолиото в обучението по математика и други приложения. 

Също са направени изводи, поставящи, както твърди авторът, основата 

на научните му разработки в следващите глави. Или по-кратко казано в тази 

глава е направен оригинален опит да се изгради авторово мнение за същността 

и характеристиките на оперирането със структури като интелектуална способ-

ност на бъдещите учители. Предложени са примери за технологична реализация 

на дидактическо проектиране на отделни дидактически материали, свързани с 

методическите възможности на софтуер като GEONext, GeoGebra, Scilab и 

Microsoft Mathematics; подробно са разгледани възможностите на софтуер за 

дизайн и примерно моделиранеGoogle SketchUp. Всичко това добавя ново обяс-

нение и място в обучението по математика на разглежданата проблематика. 

Друг акцент е свързан със съчетаването на работа с материални и вирту-

ални модели с работа в умствен план при наличието на различни информаци-

онни технологии. В това отношение се стига до извода за нереализирани въз-

можности в тази насока. Например, на този етап софтуерът не е придружен, 

наистина, с методиката на използването му. 

За приносен момент в тази глава може да се счита и предложения подхо-

дящ софтуер по експериментираните теми, както и варианти на методиката на 

използването им. 

В 3-та глава „Проучване на нагласите на учители и студенти към 

възможностите за реализация на дидактическо проектиране“ приносите 

са свързани с предложените идеи и реализацията им към проучване на нагла-
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сите и стила на работа с дидактическо проектиране и склонност да се използват 

отделни електронни ресурси и цялостни сценарии в Интернет. При това резул-

татите са свързани с проучване на студенти и учители не само в България, но и 

в чужбина (Европейски държави). Изследванията се отнасят до формиране на 

умения за дидактическо проектиране за обогатяване на ключови компетенции 

на обучаващите. Приносът е в прилагането на нови подходи и технологични 

решения при описанието на цялостен сценарий. 

В 4-та глава „Концептуален модел за формиране на умения за дидак-

тическо проектиране в методически курс на бъдещите учители“ е пред-

ставен анализ на общи положения при прилагане на ИКТ (информационно-

комуникационни технологии) в обучението по математика, отнасящи се до: 

* предложения за подходящи варианти за подбор на хардуер и софтуер; 

* предложен е подходящ концептуален модел за дидактическо проектиране, 

реализиран в методическия курс за бъдещи учители в специалност ПОМИ в ШУ; 

* предложена е реализация на модела, базирана на конкретен софтуер и 

образователни платформи; 

* разработена е учебна програма за дисциплината „Компютърни методи 

в обучението по математика“, свързана с дидактическо проектиране; 

* предложена е стратегия за създаване на дидактически материали чрез 

софтуерни технологии; 

* създаден е метод, наричан „поръчка“ за осъществяване на между-

предметна връзка с информационните технологии. 

Всъщност в тази глава също е направен анализ на структурата на ключо-

ви проблеми в обучението. 

В заключението, според изискванията, е достатъчно да се направят изво-

ди, препоръки и предложения, които авторът детайлно е представил и преди 

всичко искам да отбележа, че вярно отразяват резултатите от проведеното из-

следване и разкритите научни факти и закономерности. 

Приемам посоченото, по-горе, за определяне основните приноси на дисер-

тационния труд. 

Въз основа на комплексен и задълбочен анализ, авторът, доказвайки съ-

ществуващата дидактическа криза на науката в съвременното информационно 

общество в контекста на частните дидактики, систематизира редица концеп-

ции, които служат като методическа основа в обучението и на тази база офор-

мя редица приноси, които считам, че са коректно представени в дисертацион-

ния труд в две направления: 

* в научно-теоретичен аспект: 

 направен е задълбочен анализ на дидактическите измерения на раз-

глеждания проблем – систематизиран е основния понятиен апарат; 
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 с помощта на софтуерни технологии е предложена стратегия за из-

граждане на дидактически материали. 

 предложен е концептуален модел за формиране на умения за дидак-

тическо проектиране в методически аспект на бъдещите учители; 

 направен е сравнителен анализ между план-конспекти и IMS-пакет. 

* в научно-приложен аспект: 

 предложени са конкретни технологични възможности, както за 

създаване на отделен дидактически обект, така и за цялостен дидакти-

чески сценарий, приложим в обучението по математика; 

 предложен е метод „Поръчка“ за осъществяване на междупредмет-

ни връзки с информационни технологии, необходими в изготвянето на 

дидактични материали като презентации, модели, бази от данни, сайтове 

и др.; 

 предложен е и набор от софтуерни продукти в границите на обуче-

нието по информатика и информационни технологии, които биха стиму-

лирали междудисциплинарните направления в обучението; 

 апробиран и внедрен е модел за формиране на умения за дидакти-

ческо проектиране в методически аспект; 

 експериментално е изследвано мнението на студенти и учители от-

носно структурата на прилаганите в обучението технологии и методи за 

дидактическо проектиране в обучението по математика. 

Интерпретирането на данните в количествен и качествен аспект позволя-

ва на автора да открои някои важни тенденции, отразени в приносите. Напри-

мер, очертана е цялост с интегративна парадигма и понятийна мрежа с висока 

описателна и прогностична функция. 

По-нататък са представени рецензирани издания на публикациите, свър-

зани с тематиката на дисертационния труд, 3 от които са монографии, 4 учеб-

ници и помагала, 17 публикации в списания и други периодични издания, от 

които 7 са на латиница, 9 - на кирилица и 1 на украински език. Представени са 

още и публикации от конференции в чужбина (4 на брой – 3 – на латиница и 1 – 

на кирилица/руски език) и публикации от конференции (национални и с меж-

дународно участие) в България – 10 на брой, от които 1 е на латиница. Шест от 

представените публикации са самостоятелни и 25 в съавторство или по-

обобщено представени са 3 монографии, 4 учебници и помагала и 31 публика-

ции. Може да се твърди, че всички, в една или друга степен, са свързани с те-

мата на дисертационния труд, което най-добре се вижда от представените ко-

пия на научните трудове. 

За значимостта на публикациите говорят и цитиранията – 32 на брой, с 

проявен интерес от страна на научни работници по отношение на изследвания-

та на автора. 



Hape4 c rreco.reHuTe npr,rHocu Ha AuceprarluoHHvrs. TpyA, 6ux vtcwatta Aa noco-
r{a H r{'IKou cro6paxceEvt-s.3a npenopcKr-r na 6t4euruTe Lr3cAeABa]F':un Ha AoKTopaHTa:

* Aa ce vg6errrar r{gKou TexHr4rrecKu rperuKu;
* Hpeuop'sqBaM Ha AoKTopaHTa HarrpaBeHHTe H3cAeABaHvrs., Bce raKa, B rro-

foA.sIMa creneH Aa ce orpa3-aBar B rrpecrn>Kuvr c[r4caHrrs y Hac r,r n *r5rx<6nHa;

* upe,qctaBeHzTe crparerr4rz Aa ce peaAr43upar, Ro-rrecro, e o65rveHnero Ha

6t4englre J rr4Telr4 14 cAeA 3arrrnTara Ha AvrceprarruoHHr4g. TpyA.
Bne'rarngBa e3laK6T H crn'br Ha H3Ao)KeHI4ero - rrerlzBeH, zHTeAHteHTeH, a

ToBa o3HarraBa, r{e a-BTopbr e c 6orata Ky rypa 14 epyAHqvrs., cbcpeAoroqeHa B6p>ry

eceHrIHaAHoTo B Ta3H Crra6O paepa6orena o6zracr.

He vro>xe Aa He ce o6rpne BHHMaHvre v Ha rol-rrMoro J racrue Ha aBTopa B

rrpoeKTHH Aeftnocrra kr Aa ce or6eae>xut frunaHcoBara noAKpe[a B rr3cleABaHero B

Ta3r4 HacoKa ({orropaHTtT e JrsacrBal e 7 npoexra).
Mnoro 4o6pe, qblqo, e AoKa3aHo H H3ntAHeHHero Ha HaJrKoMerpHr{HHTe KpH-

Teplz.v, uo4po6no orrncarrr4 B AuceprarlproHHnrr rpyA - c. 180 H aRTopeQepata - c.8.
YctaHoeeHo e eKcrrepaMeHTa Ho Blr4rrHuero Ha rreHHocrHHTe opkIeHTaqHH

Bibpxy crpyr(Typute/@yuKqHHTe Ha crparerHHTe 3a Avr!:aKTlrr{ecKo npoeKTr4paHe B

o65nrenrzero no MareMarzKa.
Moxre Aa ce rB'bp4z', r{e AucepraqraoHHn:rr rpyA e orqe eA?rH uo3HTr4BeH cr4r-

HaA 3a eBpr4crt4rrHl-ril rroreHrlu€rl Ha HHTepAr4crIHrrAHHapHoro B3ar.{Mo4eEcreze Ha

HayKHTe, cB6p3aHH c yAarrHoro SopvrrzpaHe Ha r{oBerrrKuH :rrrrTeleKT.

Karo rzMavr [peABLrA, rre c63Aa^eHara MeroAonofrrfl Ha z3cleABaHero e .(oc-
TaT.6r{HO OTBOpeHa, 3a Aa IIo3BOAH IIepMaHeHTHOTO rIOBAH.sBaHe Me)KA)/ npaKTprKara
rra nefinoro H3rroA3BaHe rr reopzrrra Ha Hefirroro uo-HararbruHo gbrBopsBaHe cqra-

TaM, rre AuceprarlvronHvIsr rpyA Ha AoKTopaHTa e c $yrr4aMeHTalrHo 3HaareHue ga

pa3Br4THeTO Ha neAarotr4r{ecKaTa HayKa H oTroBaps Ha qbBpeMeHHHTe CTaHAapTH B

ctorBerHara HaJ rna o6nacr, T.e. AzcepraqvronuLrsr rpyA e oprar.t4HaleH H c o[peAe-
AeHH ctofrHocrHH rrpHHoc:,1' vt 3aroBa npr4 Bcr{qKr4 c^JrcraH ule HaMepH Mircro e 6ora-
Tara reopprfl Ha Ar4Teparypara B pa3rle)KAaHara HacoKa. Cvrararvr, cGtrlo, qe npeA-
Ao)KeHara paspa6otKa H3rlslo e B l$rxa Ha cbBpeMeHHHTe v3ucKBaHvrs. 3a r4HTep-

AucqlrrrlraHapHr4Te npo6neMu B rracrHzTe HayKH H Arz.AaKTHKaTa 14 BoAl;. 4o npeo6-
pa3yBaHr{.s B MeroAuKara Ha o65rveHue no MareMarr4Ka, KoHTo ft np:,u.p1aBar HoB,

opr.rfrHaleH H MoAepeH o6nrzx.

Iloco'renzre ocHoBa:uvrs. ca AocrartrrHrir, 3a Aa npeAlo)Ka Ha yBa)KaeMHTe
qAeHoBe Ha Ha)rqHoro x(ypz Aa ilpvrcsgflT Ha Aoq. AoKTop Hararrua Xpucroea llae-
AoBa HaJ rHara creneH ,{oxrop Ha rreAatorur{ecKr,ITe Hayxa".

B. Trpnoao
I 1. I 1.2015 r.


