
СТАНОВИЩЕ
пт аои. :гр Едвин Лязярова КарлІІІрнновя

юзу „Неофит Рилски“, Благоевград, природо-итттематн-тескн факултет
на дисертанионентруд ка това „ма теиатико н еннтматикв ти оптималното ратитттие на

иитшсктл у ученика“

ттт ириеинстатте на пбразоштслинтя и ттауни. стенен „диктор" к. Анюаигп крьететта Ковпчсвя
Областна висше обрнзонание т. ттеаатогинестти науки
протрееиоттатно напрцпление 1.3. педат отнка на обучението но.
докторска протратта ..методикаиа обучението по математика и информдшкд"

научен ръкавиците 'доц д-р Лиляна каракантеаа-Йоттчсна, ШУ „Епискотт Константин прес
ЛЕВСКИ“

данните та Антоанета кръстева кованева. свърши-ки с подготовката и ав придооиване нт
ооратоват тната и научна стенен „доктор” но направление т з педагогика на обученипо по
. Методикана обучението по математика), отговарят на изискват-хита на Закона за развитие
на академи-тния състав в Република България, иа нровитшитш към него и на правилнивв на ШУ
„Еписиотт Константин Преславски

съдържанието на дисертанионния труд е тпрсдставеип в
1 73 стрвннни основш текст и зо

приложения, тт осем от 45 страници в теис а са нитираии І то тптоннттка,ш които и на онл-
тнрсии етик. в увода накратко са посочени значението и актувтнос тта на теиата. Очертана е
иотодолопанти на изследването е оосит, ттредмет, цел. тштачи. хипотеза и методи на итслел-
ване.

в ттърва глава тнт дисертаниттта е ттонранен теоретичен анализ та изясняване на сьш~
ността .та понятието интелект и негови-тв ратновттдности на саната на пьчглепитс на родина
психопати. Обобщенн и класифинирвни са ратпиинитс теории и подходи. кшстп и техните
представители в тати глава с ттаиравен исторически анолна на възникването и развитието на
енигттатиката както и ииетото на свит иатннттите средства тт урока не ттнтеиатика.

втора т-лапа е ттредстаттетта н седем основни параграфи, Условни тя е разяшхсна но две
наети Едната часг включва аналит на ретутттатите от 14 мвтмународно иаетелнаие (из/тт и
национално втнтттатт оцсхтяшне в 7. клас по отношение на ттатеттвтинеската иомппснткхост на
учениците от протимноаиаиен етап. Анализирани са и учебните програми за прогимпжтиален
стаи основните изводи са д иоеока тта ттроолеиите в ооунеиието и причините за слабите пост
тиженил нв учениците. втората част включва описание и ириттери та приложение ни рнттинии
видове енитиати-тнисредства н обучението тто математика в прокимпязишкен етаа. чрет трие
вии подход и иетода на проектите аа стиутуттттране тта ратнитието на оиодиондтната иитепихент
тноет но унеттиттите. Представени еа и реаунтатите от ан кетно проучване за нагласите на учие
тетите да приттатат спигмптични средства в обучението по математика а ттротимттааиатен етвп
на обрвюваниг.

според мен и двете наети акнтонттвт тшпыбочендт анатиаи. свързани с ргвпични аспекти
на обучението но математика. което покачва. че докторвтттката има позпшІии в изследваната
област. дисертаниоиното изследване би било но-сто тостно, ако връзката ьтежду внаиита на

т



констатираните проблеми и предложените решения е тта-добре ооосноаана и по-конкрегна.
ииа-те излита не предложените енигттати-тни средства ще решат много широк кръг от конста-
т-иранито проблеми в обучениеюпо математика.

третата тлава на диоертаттиятв съдържа резултатите от ттроведстт подаци и-тесктт сксперит
мент, чиято цел е на докаже ттовишаааттс на резултатите от пбучението но математика чрет
включване на разгшчни дилакги-тестпа подходи и средства в първите три раадела от учебната
програма по математика та 7 клас. направено с описание на експеримента и са представени
получените резултати. итследватти са общо 122 ученика от 7 клас ог ,тве училища в тр. шумен
(по три паралелки от СУ „Иоан Екчцрк Български" и п ОУ "Д-р Ншьр версий. итслепването
включва констптирцщ трормиращ и таключитстен експеримент. по отношение на иаползвв-
нитс статистически процедури. вместо тяхното описание би мотло да се направи гютдпбра
обосновка за тяхното прилагане.

като няло мсготтологичсскин-г инструментариум е правилно итттеден и коренно използ-
ван. Резултатите покачват възможностите на прешшшнит: тттстолически подходи та ттовиша-
ване на постиженията ва учениците но математика върху иаспсдааттото учебно съдържание.

част от реаултатите от иаслсдванията, представени в диссртацнониия труд, са публикут
вани в о статии, 5 от които са сямостоякелни.

Автореферптът с изнугнен съгласно изискванията Огразлва еащттостта на иаслсдттането.
основната част от съдържанието тта писертааилта, ІІшІуІІеь-Іите ротуатати и изводи.

надо та по дисертаттионнотоитотенване полата. не г-иа Антоанета Крьсїспа колачева
притежава умения за успетттно сатттостоатеиноизследване и богат нравтическтт опит.

Заключение:

в аакшочсние считам, че ттренставсттиат с

защиїа дисертаттионен труд св тоетства на
иаискванттятв та :Ірисъишапс на образователната и научна стенен „Јхоктор”. итрааяааи своето
положително становище и предлагам на чтеновете на по-титаевтото Научно :кури .та Антоа-
нета кръстеваКовачева да бъде присъдена ооравоввтслттата и научна стспстт .атоктор*^ в. об-
ласт лв висше образование Пгшнсгически науки, пн 1,3. педагогика на пбученисто по . .леке
торска програма .методика на обучението по ататеиатика и ттнформатик

и17.02 2021г. иттотттип становището: І/Ъ/Бпатевгрщ (лол. д-р Елена карантранова)


