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от Сава Иванов Гроздев  

доктор по математика, доктор на педагогическите науки, 

професор в Института по математика и информатика при БАН 

 

на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки 

професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика 

 

Автор: Таня Георгиева Тонова 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Обучението по математика и ин-

форматика“ – Факултет по математика и информатика (ФМИ) при СУ „Св. Кл. Охридски“  

Тема: “Когнитивни модели в обучението по математика на ученици от 3 – 6 клас“ 

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № РД 38-26/10.01.2013 г. на 

Ректора на СУ “Св. Кл. Охридски“ – чл. кор. проф. дин Иван Илчев. Като член на научното 

жури получих достъп до документите на докторанта Таня Георгиева Тонова. Документите и 

материалите са оформени грижливо и дават възможност за обективна и пълна оценка на 

кандидата в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, както 

и Правилниците на СУ и ФМИ. Таня Тонова е завършила 8 ЕСПУ „В. Левски”, гр. София, 

паралелка с математически профил. Завършила е и Факултета по математика и механика, СУ 

“Св. Кл. Охридски“, специалност Механика. Притежава Диплома № 088882 за „магистър по 

математика“. В периода 1996 – 1997 г. тя придобива следдипломна квалификация за учител  по 

математика и информатика във ФМИ. От 1978 г. до 1980 г. Таня Тонова е математик в 

ИМБ-БАН в сектор „Устойчивост и управление на механични системи”, от 1980 г. до 1988 г. е 

научен сътрудник в ИМБ-БАН, а от 2000 г. е математик в катедра „Обучението по математика 

и информатика“ и хоноруван асистент във ФМИ. Подготовката и професионалната реализа-

ция на Таня Тонова логично я насочват към разработване на дисертационен труд, а натрупа-

ният през годините опит, включително и опит от преподавателска дейност във връзка с редица 

курсове и школи, свързани с методиката на обучението по математика и информатика, обос-

новават избора на темата и са предпоставка за получените в труда значителни научни и 

научно-приложни резултати.   

 

2. Актуалност на тематиката 

Неоспорима е тезата, че бъдещото благосъстояние на страната се определя от 

интелектуалното равнище на цялото население. Затова необучаваните и не добре обучаваните 

са сериозен социално-обществен проблем. Съществуват различни мнения относно причините 

за лошото усвояване на математика, за липсата на интерес към предмета и наличие дори на 

негативизъм. Изтъква се сравнително малкият брой часове, недостатъчната подготовка на 

учителите, неподходящите учебници, слабата връзка на учебното съдържание с практиката и 

др. Проблемът за качеството на математическото образование е не само български – той е 

европейски и световен. Вероятно трябва да изключим Азия, където получаваните още в 

училище сериозни математически сръчности са в пряка връзка със забележителния 

икономически растеж на голям брой азиатски държави. Предложеният дисертационен труд е 

посветен на въпроса за осъвременяване на обучението по математика така, че то да бъде в 

синхрон със съществуващите традиции, да стане по-адекватно и по-ефективно в съвременните 
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условия. Намерен е един възможен отговор в съчетанието „математика като учебна дисцип-

лина – методика на обучението по математика – когнитивна психология”. Всичко това ос-

мисля темата на дисертационния труд и доказва нейната актуалност. Постигането на основ-

ната цел е насочено към създаване на подходяща среда и технология за преподаване и фор-

миране на съответни знания и умения.  

 

3. Познаване на проблема 

 В дисертацията са възприети философските, педагогическите и морално-етичните 

разбирания на Джон Дюи. Използвани са установените от когнитивната психология 

принципи на познанието и индивидуалните психолого-познавателни особености на отделния 

ученик, анализирани са учебни програми и методически инструментариум, прилагани в съ-

ответните целеви групи. Представени са шестте принципа, от които произтичат изискванията 

към конкретно научно изследване. Таня Тонова показва дълбоко познаване на възникването, 

развитието и приложните резултати на науката за познанието в контекста на обучението по 

математика, както и съответните въпроси от когнитивната психология. Въз основа на задъл-

бочено проучване на научната литература в дисертационния си труд Таня Тонова осветлява 

основните понятия и изследва съдържанието им, изучавайки различните им форми и прояв-

ления. Тя демонстрира много добро владеене на литературните източници и съответните 

теории по темата и свързаните с нея резултати.  

 

4. Методика на изследването 

В дисертационния труд са използвани: анализ на научно-приложна литература, 

наблюдение, сравнително-исторически подход, теоретичен анализ и синтез, контекстен ана-

лиз, конкретен анализ, систематично изследване чрез наблюдение, изследване на отделен 

случай (case study), експертни оценки и др. За изследване на индивидуалните особености на 

учениците и влиянието им върху обучението по математика като методика е използвана 

теорията на Глейзър/Щраус. Приложена е методологията на качествените педагогически 

изследвания от областта на качествените изследвания, отнасяща се до социологията, 

психологията, педагогиката и поведенческите анализи. Най-главното в изследването, прове-

дено в дисертационен труд, е изборът на изследователската парадигма Aptitude-Treatment 

Interaction.  

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд се състои от увод, 5 глави, заключение и литература. 

Основният текст е в обем от 156 страници, литературата съдържа 73 заглавия, от които 42 на 

кирилица и 31 на латиница. Авторът Таня Тонова формулира две основни хипотези: 

 „1. Установените от когнитивната психология принципи на познанието до такава 

степен съответстват на моделите на усвояване на математически знания, че те могат да бъдат 

формулирани като теоретични модели на методиката на обучението по математика, с което да 

се повиши качеството на математическите знания на масовия ученик в начална и респективно 

в прогимназиална и гимназиална степен. (Хипотеза 1.) 

 2. Изследваните познавателни процеси и резултатите от тях могат да служат за 

теоретична основа на метаметодика за реализиране на двете основни парадигми на модерното 

образование – Учене за всеки и Учене през целия живот. (Хипотеза 2.) 

 - Взаимодействието на принципа на индивидуалността с функционалността на 

когнитивните модели е в пряка полза за реализиране на принципа Учене за всеки (Хипотеза 

2.1.) 

 - Знание, базирано на индивидуалните психолого – познавателни особености на 

отделния ученик, е не само знание само по себе си, но и инструмент за развитие и използване 
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на самостоятелни познавателни процеси, които са необходими за реализиране на принципа 

Учене през целия живот. (Хипотеза 2.2.).“  

Хипотезите на дисертационния труд са свързани с основната цел да се създаде такава 

образователна среда, че да стане възможно повишаването на  ефективността на обучението по 

математика. Те са формулирани въз основа на задълбочено проучване и съдържателен анализ, 

като в процеса на дисертационното изследване е извършена внушителна прилож-

но-практическа дейност в няколко основни направления: участие в създаването на три комп-

лекта учебници по математика за 5, 6 и 7 клас, съответно в рамките на обявените от МОМН 

конкурси за нови учебници (значителна по обем работа, качеството на която е с отражение 

върху цялостния образователен процес); написани са в съавторство над 12 помагала по ма-

тематика за ученици от 2 до 7 клас (повечето от тях са приети от професионалната колегия и се 

използват широко; например само в едно издание „За високи постижения в математиката” има 

7 техни цитирания); участие в дейности по електронно и компютърно подпомогнато обучение 

по математика (създаване на електронни учебни материали, научни публикации, доклади и 

дискусии).   

Основните приноси на дисертационния труд са формулирани в V.1. (стр. 142). Те 

включват научни приноси: установяване и изследване на последователността на когнитивно 

развитие на учениците от вродени и сурови евристики, през учебния парадокс и учебното 

чудо, чрез когнитивните модели на учене до личната мотивация и учебни резултати; класи-

фикация на индивидуалните различия в процеса на когнитивно учене чрез когнитивни мо-

дели; характеристиките на всеки модел и функционалността им в разнообразен образователен 

контекст; разширяване на  научната област на методиката на обучение по математика като 

интердисциплинарна наука с елементи от когнитивната психология; научно-приложни при-

носи: дисертацията  представлява  университетски курс по метаметодика на математиката и 

научни изследвания в областта, който е подходящ за студенти-магистри, специализанти и 

докторанти; проучена е ползата на когнитивното поведение при проектиране на нетрадици-

онни форми на обучение – дистанционно, през платформи за учене, интелигентни адаптивни 

системи и др. 

Приемам претенциите на автора на дисертационния труд за неговите приноси. 

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Таня Тонова е представила 12 публикации (8 самостоятелни и 4 в съавторство) по темата 

на дисертационния труд, от които 5 в списания и 7 в сборници от конференции (5 национални 

и 2 международни със съответно рецензиране), 2 от публикациите са на английски език и 10 са 

на български. Част от резултатите са докладвани на 3 международни форума, 2 от които в 

чужбина (Германия и Македония). Списъкът на всички публикации на докторанта включва 

общо 24 статии и 27 книги. Осем работи (4 книги и 4 статии) са цитирани в 6 публикации 

(едното цитиране е електронно) от български автори. Тези факти, както и участията с доклади 

в научни инициативи, семинари и работни срещи, а така също и участията в редица матема-

тически състезания, ръководство на школи, изнасяне на лекции пред ученици и учители, са 

убедително доказателство за много добрата апробация на резултатите от дисертационния 

труд. Няма основания да се смята, че представеният труд не е лично дело на неговия автор.  

 

7. Автореферат 

Авторефератът и авторската справка отразяват правилно съдържанието на дисертаци-

онния труд.  

 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати 

         Представеният дисертационен труд дава възможност за разширение и бъдещи 

изследвания. Самата Таня Тонова отбелязва, че “научен и социален интерес представлява 
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въпросът за когнитивните модели на обучение по математика на ученици с обучителни 

особености’’. Възможно развитие е и в посока на използване на съответствието между 

теоретичните постановки на когнитивната психология и обучението по математика на 

практическо ниво. Не на последно място са възможностите за разширение на резултатите от 

дисертационния труд при квалификацията на учители, както и в областта на Изкуствения 

интелект.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че са изпълнени критериите и условията и авторът на дисертационния труд 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, Правилника за разви-

тие на академичния състав на СУ “Св. Кл. Охридски“ и Правилника на ФМИ за придобиване 

на образователната и научна степен “доктор“. 

Въз основа на изброеното по-горе давам положителна оценка и предлагам на почи-

таемото научно жури да гласува да се присъди на Таня Георгиева Тонова образователната и 

научна степен “доктор“ по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професи-

онално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика;  с 

дълбокото убеждение, че го заслужава.  

  

 
 

София, 1 март 2013 г.   Изготвил становището:  

 

(проф. дпн Сава Гроздев) 


