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Тема на дисертационния труд 

 ИГРОВИ КОМПЮТЪРНИ МОДЕЛИ В СЪВРЕМЕННОТО ОБУЧЕНИЕ 

Рецензент: проф. д-р инж. Найден Вълков Ненков 

Рецензията е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото 

приложение и Правилника за развитие на академическия състав на ШУ „Епископ К. 

Преславски“.  

Рецензирането на материалите е съгласно заповед на Ректора на ШУ „Епископ К. 

Преславски“ за назначаване на научното жури, № РД 16-127 / 23.07.2018.  

Йона Мирославова Старирадева е представила всички необходими документи, 

изисквани за процедурата за защитата на дисертацията.  

I. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА 

Йона Мирославова Старирадева е родена през 1983 г. в гр. Велико Търново. 

Завършила е Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” - специалност 

„Математика и информатика” – бакалавър през 2006 г., а през 2008 г. специалност 
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„Информатика. Компютърна мултимедия” – магистър. От 2006 до 2017 г. с прекъсване 

поради отпуск за отглеждане на деца е работила като учител по „Математика и 

информатика“ в ХГ (Хуманитарна гимназия) „Св. св. Кирил и Методий“, учител по 

Информатика и Информационни Технологии в СОУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна 

Оряховица, учител по математика в ОУ (Основно училище) в гр. Килифарево и гр. 

Велико Търново.  Владее английски и руски език. 

Със Заповед РД-10-2494/16.12.2016 г. на ректора на ШУ „Епископ К. 

Преславски“ е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка по докторска 

програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от Професионално 

направление: 1.3. Педагогика на обучението по... , област на висше образование 1. 

Педагогически науки - към катедра „Методика на обучението по математика и 

информатика“ във Факултета по математика и информатика. 

Със Заповед РД-10-1231/28.06.2018 г. на ректора на ШУ „Епископ К. 

Преславски“ е отчислена предсрочно с право на защита на основание Чл. 15, ал. 4 от 

Правилника за развитие на академическия състав на ШУ „Епископ К. Преславски“ и 

във връзка с решение на ФС на ФМИ (Протокол № ФД-02-13/26.06.2018 г.). 

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Представената за рецензия докторска дисертация е в обем от 175 стр., 

включително 5 приложения (21 страници) и списък на използваната литература (13 

страници, 191 източника на български, руски и на английски език). В основния текст на 

дисертацията са включени 16 на брой фигури и схеми, 17 таблици, 20 снимки. 

Съдържанието е разпределено в увод, три глави, заключение, приложения, публикации 

– общо и по дисертацията, декларация за авторство и използвана литература, както 

следва:  

• Увод – 8 страници. В тази глава се представя изследвания проблем, обуславя се 

неговата актуалност, описани са целта, предмета, обекта и задачите на 

изследването, теоретико-методологическите основи и етапите на изследването.  

• Глава 1. Аналитичен обзор на развитието на електронното обучение и на игровите 

модели в него - 44 страници. Тук се разглежда развитието на различните системи за 

електронно обучение, като се сравняват възможностите на съвременните им 

версии, както и тяхното приложение. Анализира се генезисът на игровото 

моделиране, научните теории и тяхното развитие до т.н. „сериозни игри“ и 

приложение. 
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• Глава 2. Теоретически основи на игровите компютърни модели в съвременното 

обучение – 43 страници. Предмет на разглеждане са моделирането и неговите 

компоненти, връзка с проектирането, с конструирането и с науката. Направена е 

спецификация на компютърните игрови модели 

• Глава 3. Програмно приложение – модулна обучаваща компютърна игра по 

математика в началния етап и изследване на ефективността от използването ѝ – 31 

страници.   

• Заключение – 4 стр. 

• Благодарности и основни публикации, свързани с дисертацията – 2 стр. 

• Научноизследователски проекти  и декларация за оригиналност на резултатите – 2 

стр. 

• Литература – 13 стр. 

• Таблица за минимални изисквани точки – 2 стр. 

• Приложения  

Като цяло, дисертацията е структурирана правилно, а съдържанието съответства 

на поставените цел и задачи. Текстът е написан на добър стил, достъпен за широка 

група специалисти и потребители. Конкретни резултати и анализи по темата на 

дисертацията са представени предимно в глава 2 и 3, които представят същността на 

този труд.  

III.  ОЦЕНКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на темата 

Темата на дисертационния труд е актуална и засяга един интересен подход – 

„сериозните игри“ и тяхното използване в образователното пространство на учебните 

заведения за подобряване качеството на обучението. Това е един от успешните методи 

за ангажиране вниманието на обучаемите и подобряване ефективността на 

възприеманите знания. 

Цел, задачи, теоретични основи 

Целта и задачите на изследването са формулирани и аргументирана ясно и 

конкретно. Установява се съответствие между поставените цел и задачи, и текста на 

научното изследване.   

Първа глава показва ясно състоянието на изследванията по темата на 

дисертацията. Тук докторанта прави критичен анализ на известните публикации по 
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темата електронното обучение. Текстът на първа глава показва, че Йоана Страдирадева 

познава същността на анализирания проблем, както и специфичните му характеристики 

и методи за оценяване.   

Теоретичните основи на изследването са представени предимно в Глава 2.  

Дисертантът дава сравнително ясна информация относно използваните данни и 

методи на изследване, но по-голям принос ще има ако използваните методи са описани 

детайлно от гледна точка на специфичните задачи на дисертацията.  

Основно внимание е отделено на методите за моделирането и неговите 

компоненти, спецификата, особеностите на игровите компютърни модели и значението 

на обучаващата компютърна игра в процеса за овладяване на компетенции от 

обучаемите. 

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗИ 

Основните резултати от изследването са описани в Глава 3 и са постигнати с 

помощта на реализираното практическо приложение наречено „програмно приложение 

– модулна обучаваща компютърна игра по математика в началния етап и изследване на 

ефективността от използването ѝ“  

Разработката на приложението  е чрез Adobe Flex AS3 command-line compiler – 

свободно разпространявана специализирана среда в тази област и езикът за 

програмиране е Action Script 3. Приложението на софтуера е експортирано в пробна 

(trial) версия на средата за разработка Adobe Flash.  

Проведен е експеримент с разработено практическо приложение – образователен 

софтуер за електронно обучение по математика в първи клас. Съобразено с 

особеностите на учениците при обучението по математика за първи клас са включени 

следните теми  - "Числа", "Равнинни фигури", "Измерване" и "Моделиране". 

В занимателна форма като игра е представен учебния материал, който позволява 

да се засили интереса на учениците.   

Експериментът правилно е организиран с две групи ученици: контролна по 

класически начин и експериментална чрез игровия софтуер. Избрана е класическа и 

модерна (IRT) технология за статистическата обработка, които позволяват постигане на 

обективност и надеждност на получените резултати. 

Проведени са и анкети с учители и обучаеми за изследване на мненията относно 

предлагания подход.  
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V.  ЗНАЧИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКА НА ПРИНОСИТЕ 

Прави впечатление прецизността на докторанта при обработката и изследване на 

надеждността и чувствителността на данните.  

Приемам посочени от докторанта приноси на стр. 131 и стр.132 с номера: 1,2,4 и 

5 и в по-малка степен на убеденост с номера 3 и 6. 

Тестовете с учениците са представени в Приложения 1 и 2, а резултатите в 

Приложение 3. 

Примерните анкети за проучване на мненията за проведеното изследване са 

посочени в Приложение 4. 

Програмният код е представен коректно с необходимите коментарии в 

Приложение 5.   

 Доказва се положителен резултат от дидактическия експеримент върху степента 

на формиране и развиване на компетентностите при обучаемите. Получените резултати 

са коректни, имат необходимата представителност, доказват твърденията на докторанта 

и кореспондират с поставените задачи поставени пред дисертацията. 

VI. ОЦЕНКА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Представени са 9 публикации от които 4 самостоятелни, 2 са на английски език, 

една на български и 6 на руски език.  Една публикация е направена в България в 

обучаващата организация, а останалите са в чужбина. Само една публикация е в онлайн 

списание, а останалите са в сборници от научни конференции. 

Публикациите са надхвърлят минималните изисквания за придобиване на тази 

ОНС, както се вижда от справката за постигнатите точки в Таблица по минимални 

изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични 

длъжности за областта 1. Педагогически науки и конкретното професионално 

направление. 

VII. СЪОТВЕТСТВИЕ НА АВТОРЕФЕРАТА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Авторефератът е от 48 страници. Структурата му отговаря на изискванията и 

отразява коректно в съкратен вид резултатите от дисертационния труд.  

VIII.  КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ, ВЪПРОСИ И ПРЕПОРЪКИ 

Въпреки доброто качество на дисертация има някои възможности за подобрени 

като например фигура 6 на стр. 63 може да бъде разположена по такъв начин или  
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