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 Представеният дисертационен труд на гл.ас. Габриела Кирова е пос-

ветен на една малко изследвана в България, но значима проблема – тема-

тичното многообразие на текстовите задачи по математика за началните 

класове. 

 Обект на дисертационното изследване са българските учебници по 

математика от 1945 до 2005 година и някои съвременни чуждестранни 

учебници, а негов предмет е тематиката на сюжетните текстови задачи в 

учебниците по математика за началните класове. Главната цел и задачите 

на изследването са точно и ясно формулирани. За изпълнението им са из-

ползвани адекватни изследователски методи, като много хубаво впечатле-

ние прави лонгитюдиналният характер на дисертационната разработка. 

Получените резултати са обработени и анализирани не само качествено, но 

и количествено. 

 В структурно отношение докторантският труд е оформен и е съобра-

зен с възприетите основни изисквания към изследванията от този вид. Тек-

стът е структуриран в увод, четири глави, изводи и препоръки, заключе-

ние, библиография и приложения, представени в самостоятелно книжно 

тяло с огромен обем. Всичко отбелязано дотук ми дава основание да нап-

равя обобщението, че издигнатата докторантска теза е защитена успешно 

както в теоретичен, така и в приложен аспект. 



 Според мен, основните достойнства и научни приноси на дисертаци-

онния труд са следните: 

1. Налице е една завършена дисертационна разработка с теоретико-

емпиричен характер, която ни представя г-жа Габриела Кирова 

като богато осведомен и компетентен специалист. Дисертация на 

такава тематика аз срещам за първи път. 

2. Извършен е задълбочен теоретичен и емпиричен анализ и синтез 

на педагогическа литература и близо 10 000 сюжетни текстови 

задачи по изследвания проблем, пречупен през призмата на лич-

ните интерпретационни позиции на докторантката. 

3. Езикът и стилът на изложението са много добри. Това допринася 

за голямата увлекателност при четенето на дисертационния труд 

и лесното му асимилиране. 

 Г-жа Габриела Кирова притежава достатъчно количество публика-

ции по темата на дисертацията. Авторефератът отговаря на изискванията и 

е в съответствие с дисертационното изследване, като синтезирано отразява 

неговите основни резултати. 

 Заключение: Дисертационният труд съдържа научно-приложни ре-

зултати, които представляват оригинален принос в науката. Той показва, 

че докторантката притежава задълбочени теоретични знания и демонстри-

ра качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Считам, че дисертацията отговаря на изискванията на Закона за РАСРБ и 

давам своята положителна оценка. Предлагам на почитаемото научно жури 

да присъди образователната и научна степен „доктор” на гл. ас. Габриела 

Николова Кирова в областта на висше образование: 1. Педагогически нау-

ки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Мето-

дика на обучението по математика). 
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