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СТАНОВИЩЕ 

на проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова 

за дисертационния труд на Илия Невенов Емилов 

„Конструктивистки практики в обучението по химия – България, Балканите и 

Европа” 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

в професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ... 

(Методика на обучението по химия)  

   

 

Представяне на докторанта 

Авторът на дисертационния труд „Конструктивистки практики в 

обучението по химия – България, Балканите и Европа” е завършил бакалавърска 

степен в академичния наследник на Робърт колеж – престижния истанбулски 

университет Bogazici University, класиран сред първите 200 университета в 

света. Илия Емилов е възпитаник и на Факултета по химия и фармация на СУ 

„Св. Климент Охридски”, където получава магистърска степен „Учител по 

химия”. В продължение на няколко години г-н Емилов практикува учителската 

си професия в частна профилирана гимназия „Дружба” – София, в която 

преподава химия на английски език. Интересът на Илия Емилов към 

прилагането на конструктивистки подход в обучението по природни науки 

очевидно произтича от работата му по неговата дипломна магистърска теза на 

тема: Прилагане на конструктивисткия подход при изучаване на понятието 

„изомерия” и учителската му практика. 

 Характеристика и оценка на дисертационния труд  

Представеният дисертационен труд представлява комплексно 

сравнително изследване за наличие на конструктивистка учебна среда. 

Проучването е осъществено в средни училища в няколко европейски държави, 

включително в пет балкански страни: Албания, Австрия, България, Косово, 

Полша, Румъния, Турция и Холандия. От цитираните многобройни литературни 
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източници, предимно на английски език, личи че докторантът се е запознал 

изключително обстойно и задълбочено с историята, развитието и проявленията 

на конструктивизма в образователната практика. Той е проучил грижливо 

огромен брой инструменти за изследване на учебна среда и е направил 

сравнение на техните качества (IV глава), за да избере най-подходящия 

инструментариум за целите на изследването си. Съчетаването на количествени 

с качествени методи на изследване е в пълно съзвучие с модерните тенденции в 

педагогическите изследвания. Литературният обзор показва, че докторантът 

внимателно е проучил всички значими международни изследвания на учебната 

среда по природни науки от гледна точка на конструктивизма и е установил, че 

за Албания и Косово липсват изследвания на учебната среда, а за Румъния и 

Полша данните са твърде оскъдни. Предвид това резултатите за тези страни, 

получени от Илия Емилов, вероятно ще представляват интерес и за други 

изследователи на международно ниво и могат да послужат като база за 

сравнение за бъдещи изследвания.  

Внушителният масив от емпирични данни е обработен с подходящи 

статистически методи и е организиран и представен умело в съчетание с 

описание на проведените лично от докторанта наблюдения. 

По отношение на структурата на работата ще отбележа само три 

качества, с които тя се представя като модерен дисертационен труд в областта 

на социалните науки. Първо, в края на всяка глава е обобщено най-важното от 

изложеното в текста и са направени съответните заключения; второ, 

докторантът е освободил основния текст от статистическите пресмятания, за да 

акцентира върху тълкуването на данните и изводите от тях, и трето, в края на 

изложението обръща внимание на ограниченията и факторите, които влияят 

върху резултатите, както и на перспективите за развитие на изследването. 

Представените списъци на таблиците, използваните съкращения и 

приложенията, а също и изказаните благодарности, са напълно лична 

инициатива на докторанта. Те допълват доброто впечатление от оформлението 

на дисертацията. 
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Преценка на публикациите 

Основното съдържание на дисертационната разработка е представено в 5 

научни публикации. Четири от тях са публикувани на английски език в 

международни списания, а петото – в списание „Химия”, е на български език. 

Докторантът е самостоятелен автор на три от публикациите и е популяризирал 

изследванията си на 7 национални и международни научни форума. Три от 

публикациите, включително тази в сп. „Химия”, се реферират в SCOPUS, 

където индексът на Хирш на Илия Емилов е 2. Забелязаните цитирания са 6, от 

които три са от чуждестранни автори и са направени през 2014 и 2015 г. С тази 

публикационна дейност претендентът за докторска степен значително 

надхвърля препоръчителните изисквания на Факултета по химия и фармация. 

Оценка за личния принос на докторанта 

Като научен ръководител мога да потвърдя категорично, че Илия Емилов 

е изключително трудолюбив и акуратен, умее да работи самостоятелно и 

интензивно, инициира реализацията на собствени идеи, но също така се 

доверява и вслушва в полезните съвети на по-опитните си колеги.  

Трябва да подчертая също, че по време на докторантурата Илия Емилов 

посещаваше курсове с общ хорариум 165 часа в Докторантското училище към 

Факултета по педагогика, като положи с отличен успех 7 изпита. Знанията и 

уменията, придобити в тези курсове, му помогнаха много в работата и 

формирането му като изследовател.  

Заслужава също да се отбележи фактът, че докторант Емилов се изяви 

като добросъвестен изследовател, който проявява научна етика. Той поиска 

специално разрешение да използва инструментите за проучване на учебната 

среда от техния автор проф. Бари Фрейзър и проведе изследванията си в 

училищата в чужбина след като изчака разрешение от местните власти. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Дисертационният труд на г-н Илия Емилов свидетелства убедително, че 

той има необходимите теоретични знания по разработваната от него тематика и 

умения за самостоятелни емпирични изследвания. Дисертацията и материалите 

към нея безусловно отговарят на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане 
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на ЗРАСРБ и Правилника на СУ „Св. Климент Охридски”, както и на 

препоръчителните критерии на Факултета по химия и фармация за придобиване 

на научни степени. 

 Предвид цялостната работа и естеството на научно-приложните приноси 

на докторанта, оценявам дисертацията положително и убедено предлагам на 

уважаемото Научно жури  да гласува за присъждането на образователната и 

научна степен „доктор” на г-н Илия Невенов Емилов в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по 

химия).  

 

1 октомври 2015 г.  

 проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова 

     

 

     

 


