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  Настоящето становище  е изготвено въз основа на Заповед № РД-16-198, гр. Шумен, 

18.12.2020г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги 

Колев, с която съм определена за член на научно жури във връзка  със защита на 

дисертация „Математика и енигматика за оптималното развитие на интелекта у 

ученика“ с автор  Антоанета Кръстева Ковачева, редовен докторант в катедра „Алгебра 

и геометрия“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на 

висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3 

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и 

информатика). 

     Дисертационният труд се състои от 228 страници и съдържа увод, три глави, 

заключение, декларация, че изложените научни и приложни резултати са 

самостоятелно постигнати от автора, литература, списък на публикациите по темата, 36 

приложения и CD. Този труд е посветен на актуалния проблем за качеството на 

преподаването в българското средно училище. Една възможност за повишаване на 

качеството на обучение е увеличаване  по брой  и научни приноси  на дисертационните 

трудове, свързани с усъвършенстване на дидактическите технологии. В този смисъл 

темата на дисертацията е актуална и значима, а получените резултати са приложими в 

обучението по математика в прогимназиалния етап на образование.  

   Извършен е исторически преглед на етапите на развитие на наложили се теории за 

интелекта. Представени са различни виждания  за същността  и структурата на 

интелекта. Особено място се отделя на модуларния подход, който е представен от  Х. 

Гарднър. Неговата теория се явява добра основа за търсене и приложение на 

нетрадиционни средства  в обучението по математика, които благоприятстват 

развитието на интелекта у ученика. Изследвана е релацията „интелект-способности“. 

Важно място е отделено на факторите, които влияят за формирането и развитието на 

емоционалния интелект. Достига се до извода, че чрез обучението по математика 



 


