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Становище 
 

От проф. д-р Пенка Костова Тодорова–ВТУ„Св.св.Кирил и Методий” 

за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование  1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по..., 

докторска програма „Методика на обучението по математика и 

информатика” 

Катедра “Алгебра и геометрия” при Факултет по Математика и 

информатика  на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски” 

 

Автор: Йоанна Мирославова Старирадева 

Тема: „Игровите компютърни модели в съвременното обучение” 

Научен ръководител: проф. д. н. Наталия Христова Павлова 

 

       Становището е изготвено на основание заповед N-РД-16-

127/23.07.2018 г. на Ректора на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски” по решение на Факултет по Математика и 

информатика, в съответствие с чл. 4 от Закона за развитие на академичния 

състав, Правилника за неговото приложение и Правилника за развитие на 

академичния състав на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски". 

Авторката Йоанна Мирославова Старирадева е свободен докторант към 

катедра “Алгебра и геометрия”. Отчислена е с право  на защита със 

заповед на Ректора N РД-10-1231 от 26.06.2018 г. 

Представен е пълен комплект материали на хартиен и на електронен 

носител в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав 

на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 

Комплектът включва всички необходими документи, свързани с 

процедурата: заповеди на Ректора; протоколи за успешно положени 

докторантски минимум и изпити по специалността; протоколи от катедрен 

съвет и от факултетен съвет, свързани с предварително обсъждане на 

дисертационния труд и докладване на готовността за откриване на 

процедура; дисертационен труд; автореферат; списък на научните 

публикации по темата на дисертацията; копия на научните публикации; 
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декларация за авторство в дисертационното изследване; справка за 

приносните моменти на дисертацията.  

 

1. Данни за докторанта и докторантурата 

 

 Йоанна Мирославова Старирадева е родена на 5.07.1983 г. в гр. 

В.Търново. Завършила е  бакалавърска степен в специалност  „Математика 

и информатика” през 2006 г. и магистърска степен в специалност 

„Информатика. Компютърна мултимедия” във ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ през 2008 г. 

Йоанна Старирадева има педагогически стаж като учител по 

математика, информатика и информационни технологии в основни и 

средни училища. Докторантката притежава адекватна квалификация и 

много добра теоретико-методическа подготовка, педагогически и научно-

изследователски опит в обучението по математика и информатика,  

информационни умения, езикова компетентност и опит за работа в екип, 

които са основа за разработване на стойностен научно-изследователски 

продукт. 

Участвала е в 7 научно-изследователски проекти, свързани със 

създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно 

обучение, с изследване на възможностите за създаване на виртуален 

образователен клъстер във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"“, с 

образователни технологии за модернизация на обучението по математика, 

информатика и информационни технологии и др. 

 

2. Актуалност и значимост на тематиката 

 

Темата на дисертационния труд е изключително актуална  и   

педагогически значима предвид потребностите на съвременното 

образование, възможностите за създаване на интерактивна обучаваща 

среда и повишаване ефективността на обучението по математика и 

информатика чрез прилагане на игрови компютърни модели в 

образователното пространство. 
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3. Познаване на проблема 

 

Докторанката е проучила и анализирала коректно специализирана 

литература по проблема на педагози, психолози, математици, 

информатици, методици. Общият брой на източниците е  199, от които  

136 на кирилица,  52 – на латиница и 11 Интернет адреса. Теоретичният 

анализ на специализираната  литература е задълбочен и логичен, с лична 

позиция. Авторката познава проблемите и в теоретичен, и в практически 

аспект, което ѝ дава добра основа за провеждане на изследването и 

разработване на дисертационния труд.  

 

4. Методика на изследването 

 

  Методиката за провеждане на изследването е адекватна на 

поставените цели, задачи и хипотеза. Използвана е съвременна методика и 

надежден математически инструментариум, ориентиран към 

педагогическата и методическата проблематика.  Методите и средствата  

верифицират основните моменти от концепцията на авторката. Чрез 

статистически анализ е установена  ефективността на разработената игра и 

е проверена и потвърдена хипотезата. 

  

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 

Дисертацията се състои от увод, три глави със 17 параграфа,   

заключение, литература, 5 приложения. Обемът на труда е 175 стандартни 

страници, от които основният текст е 133 страници, 42 страници 

литература. 

 Целта и задачите, предметът и хипотезата на изследването са добре 

формулирани, логически свързани и кореспондират с темата. Обектът и 

контингентът на изследването са подходящо подбрани. Положителен е 

фактът, че изследването е проведено с учители и ученици  в началния 

образователен етап в две училища и със студенти и магистри, което дава 

основание на докторантката да направи сравнителен, корелационен и 

статистически анализ и аргументирани обобщения и изводи.  

Аргументирана е убедително ролята на игровото моделиране за 

създаване на интерактивна обучаваща среда и възможностите му за 

индивидуализация и диференциация на обучението, за реализация на 

личностно-ориентирани образователни технологии.  
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В първа глава са проучени и анализирани същността и развитието на 

електронното обучение, възможностите и изискванията за създаването на 

игрови компютърни модели в съвременното обучение,  конкретизирана е 

тематична област за проектиране и разработване на  модулна компютърна 

„сериозна” игра в обучението по математика в началния етап.  

Във втора глава се изследват теоретичните основи на игровите 

компютърни модели в съвременното обучение, изясняват се моделирането 

и неговите компоненти, спецификата и особеностите на игровите 

компютърни модели.  На основата на научните теории за класификацията 

на видовете моделиране докторантката предлага допълнително два вида 

игрово моделиране: ситуативно и непосредствено. Акцент е поставен на 

спецификата и особеностите на игровите компютърни модели, на ролята 

на обучаващата компютърна игра в процеса на овладяване на компетенции, 

описани са етапите   и изискванията на учебната игра.  

Трета глава представя проведената експериментална работа по 

проектирането, разработването и апробирането на модулна обучаваща игра 

в обучението по математика. Оценява се ефективността ѝ с 

експериментиране в реален учебен процес. Данните са обработени с 

адекватни математико-статистически методи и направените изводи са 

обективни. Резултатите от експеримента потвърждават хипотезата на 

изследването. 

 Дисертационният труд на тема „Игровите компютърни модели в 

съвременното обучение” с автор Йоанна Мирославова Старирадева е 

разработен в съответствие с изискванията за научно-методическо 

изследване и отговаря на потребностите на образователната практика.  

 

6. Приноси 

  Теоретико-приложните приноси са обосновани и значими за 

съвременното обучение, представени са убедително и отразяват 

постигнатото в дисертационното изследване. Проучени са възможностите 

за създаване на интерактивна образователна среда чрез прилагане на 

компютърни игри в обучението. Аргументирана  е ролята на обучаващата 

компютърна игра в процеса на овладяване на компетентности и е 

построена формализирана структура на хода на произволна игра. Изведени 

са изисквания за разработката и приложението на педагогическите 

програмни средства с игрови компоненти. 
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Практико-приложен принос има проектирането, разработването и 

апробирането в реален учебен процес на  модулна обучаваща компютърна 

игра по математика и изследването на нейната ефективност. Построеният 

технологичен модел и неговото експериментално апробиране 

представляват принос за практиката на обучението по математика. 

Считам, че целта и задачите на изследването са постигнати. Хипотезата 

е доказана с количествения и качествения анализ на данните. 

Качеството на дисертационния труд доказва, че докторантката 

притежава теоретични знания и професионални компетенции по Методика 

на обучението по математика и информатика и умения за приложение на 

игровите компютърни модели в съвременното обучение. 

 

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

 

Представени са 9 публикации, свързани с темата и съдържанието на 

дисертацията, 3 са самостоятелни, а останалите в съавторство, една е в 

научно списание, останалите - в сборници от научни конференции. 

Публикациите отразяват основни моменти от теоретико-методическото 

изследване и апробацията на методическата концепция. 

 

8. Авторефератът 

 

Авторефератът от 48 страници е написан съобразно изискванията и 

коректно отразява структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

Изводите са обосновани и кореспондират с дизайна на изследването. 

 

9. Заключение 

 

Теоретичното и емпиричното изследване и дисертационният труд са 

проведени и представени съобразно изискванията на ЗРАСРБ и 

Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.  Научните резултати имат принос за 

обогатяване на  Методиката на обучението по математика и информатика 

чрез прилагането на игрови компютърни модели в началния образователен 

етап. 

Оценката ми за дисертационния труд на тема „Игровите компютърни 

модели в съвременното обучение” е положителна. 

  Постигнатите резултати дават основание да предложа на уважаемото 

Научно жури да присъди образователната и научна степен “доктор” на 




