
СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” в професионално направление 1.3 ”Педагогика на обучението по ...” 

на тема “Когнитивни модели в обучението по математика на ученици от 3 – 6 

клас” 

с автор Таня Георгиева Тонова 

от доц. д-р Мария Нишева – ФМИ, СУ “Св. Климент Охридски” 

 

 

 

Със заповед № РД 38-26/10.01.2013 г, на Ректора на СУ “Св. Климент 

Охридски” съм назначена за член на научно жури във връзка със защитата на Таня 

Георгиева Тонова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално 

направление 1.3 “Педагогика на обучението по ...”, за присъждане на образователната 

и научна степен “доктор”. 

 

1. Обща информация за докторанта 

Таня Тонова е докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Обучение 

по математика и информатика” на ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” от 2005 до 

2008 г. Има висше образование по математика, завършено през 1978 г. Работила е 

като математик и научен сътрудник в ИМБ – БАН. От 2000 г. е математик в катедра 

“Обучение по математика и информатика” и хоноруван преподавател във ФМИ – СУ. 

Научните интереси и досегашните изследователски резултати на Таня Тонова 

са в областите обща и частна методика на обучението по математика, когнитивна 

психология, компютърно подпомогнато обучение. 

 

2. Анализ на съдържанието, резултатите и приносите на дисертационния 

труд 

Дисертационният труд е посветен на изследвания, свързани с ролята на 

когнитивната психология в обучението по математика. 

Дисертацията се състои от 158 страници текст, включващ увод, 5 глави, 

заключение, формулировка на основните приноси и списък на 73 използвани 

литературни източници. 

Глава 1 е посветена на анализ на съвременното състояние на изследванията на 

когнитивната наука и връзките им с обучението по математика. В глава 2 са 

представени и обосновани използваните изследователски методи. В глава 3 са 

анализирани някои теоретични резултати на когнитивната психология в контекста на 

обучението по математика. В глава 4 са изследвани серия въпроси, свързани с 

функционалността на когнитивните модели. Глава 5 съдържа изводи и формулировка 

на открити въпроси от областта на изследванията в дисертационния труд. 
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Основните научни приноси в дисертационния труд могат да бъдат 

формулирани както следва: 

• Формулирана и изследвана е последователността на когнитивно развитие на 

учениците от вродени и сурови евристики до лична мотивация и учебни 

резултати; 

• Предложена е класификация на индивидуалните различия в процеса на 

учене на основата на когнитивни модели. 

Като основен научно-приложен принос в дисертационния труд може да бъде 

посочена възможността за прилагане на някои от получените резултати при 

проектиране на адаптивни системи за компютърно подпомогнато обучение. 

Като цяло дисертационният труд прави много добро впечатление със 

задълбочеността и аргументираността на изложението. Тематиката на работата е 

актуална и трудна поради необходимостта от сериозна интердисциплинарна 

подготовка. Избраната методика е подходяща за целта и задачите на изследването. 

Постигнатите резултати са оригинални, напълно съответстват на поставената цел и 

потвърждават хипотезите на автора. 

 

3. Публикации, които отразяват дисертацията. Отражение на резулатите 

на дисертацията в трудове на други автори 

Резултатите, получени в дисертационния труд, са отразени в 12 статии, 

публикувани както следва: 

• две – в сп. “Начално образование”; 

• три – в сп. “Математика”; 

• две – в сборници с доклади на международни научни конференции, 

проведени в България; 

• една – в сборник с доклади на 35-та пролетна конференция на СМБ; 

• четири – в сборници с доклади на научни конференции на ФНПП на СУ 

“Св. Кл. Охридски”. 

Осем от публикациите са самостоятелни, а четири са в съавторство. Нямам 

никакво съмнение в съществения личен принос на докторанта в колективните 

публикации. 

Не са посочени цитирания на публикации на Таня Тонова по резултати от 

дисертационния й труд. 

 

4. Критични бележки и препоръки 

Като слабо място на дисертацията бих посочила неумелото цитиране на 

използваните литературни източници. Голяма част от източниците, включени в 

списъка на стр. 151-156, не са цитирани в текста, а същевременно са цитирани 

заглавия извън този списък. Използвани са различни начини на цитиране и не са 

посочени пълните библиографски данни на много от изброените литературни 

източници. 
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Някои от формулировките в глава 5 (стр. 145-146) са твърде общи и откъснати 

от контекста на изследванията в дисертацията. Формулировката на научно-

приложните приноси на дисертационния труд следва да бъде конкретизирана. 

Допусната е грешка при посочването на професионалното направление на 

титулната страница на дисертационния труд и автореферата. Допуснати са досадни 

машинописни и граматически грешки в текста, които не оказват влияние върху 

доброто впечатление от съдържанието на дисертацията. Като цяло текстът на 

дисертацията се нуждае от по-детайлно структуриране и по-добро форматиране. 

 

5. Автореферат 

Авторефератът е изготвен в съответствие с изискванията на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на научни 

длъжности на ФМИ – СУ и едновременно пълно, компактно и точно отразява 

съдържанието на дисертационния труд. 

 

6. Заключение  

Въз основа на изложеното по-горе смятам, че дисертационният труд напълно 

удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ, ПЗРАСРБ и Правилниците за условията и 

реда за придобиване на научни степени и за заемане на научни длъжности на СУ и 

ФМИ. Предлагам на уважаемото научно жури да присъди на автора му Таня 

Георгиева Тонова образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление “Педагогика на обучението по ...“. 

 

 

 

София, 11.03.2013 г.    Изготвил становището: 

 

          /доц. д-р М. Нишева/ 

 

 

 


