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Педагогика на обучението по…,/Методика на обучението по математика и 

информатика/ 

Тема на дисертационния труд: „МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА ДИДАКТИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА“ 

Автор:доц.д-р Наталия Христова Павлова, катедра МОМИ на ШУ 

1. Представяне на процедурата и докторанта 

Със заповед № РД-16-175/15.10.2015 г. на Ректора на Шуменския 

университет „Еп.К.Преславски“ съм определен за член на научното 

жури .Настоящото становище е изготвено по решение на Научното жури 

/Протокол № 1 от 20.10.2015г./ и е в съответствие със ЗРАСРБ, 

Правилника за прилагането му, Правилника за развитие на академичния 

състав на Шуменския университет /ПРАСШУ/ и специфичните 

изисквания на ФМИ на ШУ.Представеният от доц,д-р Наталия Павлова 

комплект документи и материали по процедурата е в съответствие с 

Чл.36(1) от ПРАСШУ. 
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Доц.д-р Наталия Павлова завършва с отличен успех специалност 

Математика и информатика в ШУ през 1999 г. и през същата година 

започва да работи във ФМИ на ШУ като асистент в катедра МОМИ.От 

2004 г.е старши асистент, от 2008 г.е главен асистент, от 2012 г.е доцент  

по Методика на обучението по математика и информатика, от 2014 е 

ръководител на катедра МОМИ. През 2008 г. Наталия Павлова успешно 

защитава докторска дисертация по научната специалност 05.07.03 

Методика на обучението по математика и информатика.За първи път в  

44 годишната история на катедра МОМИ във ФМИ на ШУ Наталия 

Павлова разработва дисертационен труд за присъждане на научната 

степен „доктор на педагогическите науки“ 

2.Актуалност на темата 

    Тематиката на разработения от доц.д-р Наталия Павлова 

дисертационен труд е изключително актуална както в теоретичен, така и 

в практически аспект.В уводната част на труда добре са описани 

мотивите довели до това изследване. Участието на Наталия Павлова в 

разработването на 17 научни проекта в сферата на образованието и в 

частност в областта на методиката на обучението по математика, 

информатика и природни науки задълбочава нейните теоретични 

познания и практически умения на изследовател и съвсем естествено я 

довежда до разработването на настоящия труд.  

3.Методика на изследването 

  В дисертационния труд е направен критически анализ на 

литературните източници и на съществуващи разработки по темата на 

дисертацията.Проведени са анкети за проучване мненията на студенти и 

учители у нас и в чужбина за структурата на план-конспектите на урок 

по математика и за възможностите на съвременните технологии за 

описание на дидактически обекти и сценарии на урок. В резултат на 

задълбочен теоретичен анализ, обобщен и с методите на 

математическата статистика, е синтезирана авторската концепция. 

      4.Характеристика на дисертационния труд и оценка на 

приносите в него 

Дисертационният труд се съдържа в 223 страници, в които основният 

текст е на 183 страници, приложенията са на 27 страници, списъкът с 



публикации по тематиката на изследването е на 4 страници, списъкът 

с библиографията е на 8 страници, декларацията за авторство е на 

една страница.Библиографията съдържа 146 заглавия, от които 92 на 

кирилица и 54 са на латиница.                                                                                              

Дисертационният труд съдържа увод, четири глави, заключение, три 

броя приложения, публикации по тематиката на изследването и 

библиография. 

   В увода е обоснована актуалността на изследването, посочени са 

обектът, предметът, целта, тезата и задачите на изследователя. 

   Първа глава „Дидактическо проектиране в обучението по 

математика“е разработена на 65 страници. Въведени са основни 

понятия, нужни за изследването като дидактичен материал, 

дидактическа ситуация, дидактически сценарий, дидактическо 

проектиране и др. Представени са характеристики и реализации на 

процеса на дидактическото проектиране и възможностите на 

компютърните технологии за описание и представяне на 

дидактически сценарии. 

   Втора глава „Дидактическо проектиране на учебен обект“  е 

разработена на 45 страници.Илюстрирани са примери с продукти 

даващи възможност за дидактическо проектиране на дидактически 

обект.Формулирани са методически препоръки за избора на 

подходящи продукти за образователния процес. 

   Трета глава „Проучване на нагласите на учители и студенти 

към възможностите за реализация на дидактическо проектиране“  

е разработена на 32 страници. Обработени и представени са 

резултатите от проучване сред учители и студенти за нагласите за 

дидактическо проектиране и споделяне на дидактически сценарии. 

   Четвърта глава „Концептуален модел за формиране на умения за 

дидактическо проектиране в методическия курс на бъдещите 

учители“ е разработена на 23 страници. Разработен и добре описан е 

цялостен модел за формиране на умения за дидактическо 

проектиране в курса по Методика на обучението по математика, 

който включва в себе си и възможностите за създаване на 

дидактически материали с помощта на компютърни технологии. Този 



модел може да се прилага в педагогическата практика на студенти и 

учители по математика. 

 В края на всяка глава са формулирани изводи от изследването.  

Приносите на дисертационния труд /подредени във възходящ ред/ са: 

1. Изследвано е мнението на учители и студенти относно 

технологиите и методите, които използват за описание на 

дидактически обекти и сценарии, както и относно 

структурата на използваните в училищната практика план-

конспекти на уроци. 

2. Изследвани са взаимовръзките между традиционно 

използвания план-конспект и IMS-пакет. 

3. Представени са технологични възможности за създаване на 

дидактически обекти и дидактически сценарии, които могат 

да се прилагат не само в обучението по математика, но и по 

други учебни предмети. 

4. Разработена е стратегия за създаване на дидактически 

материали за учебната практика на студентите чрез 

използване на компютърни технологии. 

5. Разработен е авторски концептуален модел за формиране на 

умения за дидактическо проектиране чрез подходяща 

технологична реализация, който е внедрен в методическия 

цикъл от обучението на бъдещите учители по математика.  

   Дисертационният труд отразява собствения опит на автора и е 

негово лично дело. 

    5.Оценка на публикациите по тематиката на 

дисертацията 

   Посочени са 38 публикации по тематиката на дисертацията. 

Монографии са 3, учебници или учебни помагала са 4 , 

останалите са статии в списания, други периодични издания или 

в трудове на международни или на национални конференции. 

Самостоятелни са 7, от които 1 монография.На български език 



ca 18, Ha pycKr{ e3rzK ca 16 tr Ha anrJr}IficKr{ e3HK ca 14.
llpe4craneHr{Te uy6ruraquu ca uonyqr{Jrr{ HaIIHo.HanHo u

MEXAYHAPOAHO IIPI{3HA}IHE I,I NPEACTABflT qACTU OT AHCEPTAUNOHI]h'

TpyA. I4:cnegonaTeJrKa.ra e sa6erfl3ara 32 urarr4paHr4.q Ha

ny6auraqrru, cBbp3aHrr c Arlceprar{EoHHoro r,r3cneABaHe, or rsx 9 ca

B uyx6uwa.OcHosHzre pe3ynraru Ha Ar{ceprarlr4oHHr4r rpyl ca

npeAcraBelau. Ha HarruoHaJrnrr v Me)KAyHapoAHlI Qopyrnua. Cuuraur,
qe npeAcraBerrr.rre uy6nnxaqvn cbrbpxar opnrvrlarHr4 Hayqlu u
npKJroxHH trpuHocu.

6.Anropedepar

AnropeQepartr orpa3.flBa

A r.r cepTauu.o iTHoTo rr3 cneAB aHe.

TOqHO cbAbpxaH}IeTo HA

T.Kparuqnu 6e.ne?KKI{ r{ npenopbKrr

I,lscregonareJrKara ce e cro6pagurra crc sa6eJrexKr4Te, xoprro 6sx
HanpaBI4Jr. qpu oSctxAaHero rra Auceprar{r{oHHr4r rpyl ua nrrperunara
Salrlr.rra; Apyru ga6enexxw uni upeflopbr(u HflMaM.

8.3arcnroqeHr.re

llpe4craeeHr{Te AoKyMeHTr{ KbM rrpor{eAypara, Ar,rcepraq14oHHr{rr
rpyl u anropeQeparbr orroBapf,r Ha n3r4cKBaHx.flTa Ha 3PACPE,
flpanrEluurca 3a HeroBoro rrprrJrararre, IIPACIUy v cuerlrzQuvHr.rre

Iz3r4cKBaHLrfl. Ha OMI4 Ha IUY ,,Eu.K.llpecrraBcKr4".

Bts ocHoBa Ha r43JroxeHoro " rro-rope 3a KaqecTBara Ha

ALICepTaqkroHHrts. TpyA n HefoBHTe npr.lHocr.r AaBaM [oJloxtrTeJrHa
oueHKa rr [peAxaraM Ha Yeax(aeMoro Hayvuo x(ypl4 Aa nprrcbArr Ha

AoII. A-p H.ata.nus. Xpzcroea llannosa HayqHara creleH ,,AoKTop Ha

neAaforrrqecrcrrre HayKutt B Hay.rrHa o6rracr: l. lleAarorrzrrecK[ HayKH,

npoSecraoHarruo Hanpauenuei 1.3. lle4arorzra Ha o6yveunero
ro...(Mero4rKa Ha o6yueuuero no MareMarnxa n nrSopuarwr<a).

I4srors pul craHoBr4ruero :CoQur, 05.:11.2015 r.

/.qoq.a-p fropaar,


