
СТАНОВИЩЕ 
от доц. д-р Йорданка Димитрова Димова (ХФ на ПУ „П. Хилендарски”) 

за съдържанието на дисертацията на тема 
„Конструктивистки практики в обучението по химия – България, Балканите и Европа”,  

представена от Илия Невенов Емилов – докторант 
по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по химия, 

към Факултета по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
 

Данните за Илия Н. Емилов, свързани с неговата подготовка за придобиване на 
образователната и научна степен „доктор” по направление 1.3. Педагогика на 
обучението по химия, отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния 
състав в Република България, на правилника към него и на правилника на СУ „Св. К. 
Охридски”:  

– придобил e магистърска степен „Учител по химия” в ХФ на СУ „Св. К. 
Охридски” през 2010 г. с отличен успех (6.00);  

– зачислен е от 20.01.2012 г. като редовен докторант в катедра „Физикохимия” на 
ХФ на СУ „Св. К. Охридски” с научен ръководител  проф. д-р А. Тафрова-Григорова; 
на 19.01.2015 г. е отчислен с право на защита; 

– съобразно индивидуалния план се е представил отлично на следните изпити: по 
специалността, по стратегии за информационно търсене в онлайн педагогически 
ресурси, по статистика „SPSS”, по английски език; 

– разработил е дисертационен труд с оригинални резултати от педагогическо 
изследване (129 стр. текст, 57 таблици; 20 стр. списък на 445 литературни източници; 
53 стр. текст с 6 приложения, 44 фигури и 3 таблици); представил е и автореферат (39 
стр. текст, 11 таблици); 

– автор е на пет научни статии – три от тях са самостоятелни, една е в съавторство 
с научния ръководител, друга е в съавторство с научния ръководител и с двама други 
колеги от Учебно-научната лаборатория за химическо образование и история и 
философия на химията във ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”; четири от статиите са 
публикувани в списания, които се реферират и се индексират, петата статия е 
публикувана в сборник от международна конференция; 

– участвал е в 7 научни форуми у нас и в чужбина.  
Заглавието на дисертацията е оригинално и е респектиращо – още с избора на 

тема се прави заявка за иновативно педагогическо изследване, надхвърлящо рамките на 
българското образователно пространство. Отлично впечатление прави логическата 
структура на съдържанието на дисертационния труд, което дава цялостна представа за 
широкия обхват на литературния обзор и анализ, както и за многообразните 
инструменти, използвани при осъществяване на емпиричното педагогическо 
изследване. 

В І глава (въведение) се очертават накратко, но достатъчно ясно и точно, 
актуалността на темата, целите, изследователските въпроси и задачите на 
дисертационния труд. Конкретизира се заявка за основен принос: иновативно 
изследване на учебната среда по природни науки в гимназиалния етап на обучението 
сред ученици и сред техните учители не само от България, но и от други балкански и 
европейски страни. 

Във ІІ глава (литературен обзор) се разглежда отношението между философията 
на конструктивизма, теориите за ученето и приложението им в образованието. Прави 
отлично впечатление обзорът, защото текстът не е само описание на автори и на чужди 
мнения за техните разработки, а е обсъждане, групиране на идеи, които открояват 
цялостната картина за влиянието на философията на конструктивизма върху характера 



и резултатите от образованието. За мен е много интересен текстът, който представя 
данни за конструктивистките практики в българското училище, включително и 
практиките на обучението по химия от 1878 г. до днес.  

ІІІ глава е посветена на прилагането на конструктивисткия подход в обучението 
по химия; в текста достатъчно пълно са разграничени традиционна и конструктивиска 
учебна среда.  

Особено ценен, според мен, е обзорът и анализът на научните изследвания на 
учебната среда в десетки страни от пет континента (ІV глава). На фокус са 
инструментите за събиране на информация относно характеристиките на учебната 
среда в класната стая. В резултат са избрани инструменти, подходящи за реализиране 
на замисъла на емпиричното изследване, като са посочени основания за този избор. 

В V глава подробно е представено огромно по мащаб емпирично изследване на 
2322 ученици от гимназиалния етап на обучението и на 47 учители по химия в училища 
от 8 държави. Методите, използвани за събиране на данни, са: анкетиране (с четири 
вида анкети), интервюиране, наблюдение и анализ на документи. Респектират ме 
многообразието на инструментите за събиране на информация, широтата на анализа на 
данните и личното участие на докторанта във всички етапи на изследователския 
процес.  

В заключението са формулирани отговорите на изследователските въпроси, някои 
разсъждения на докторанта за ограниченията и факторите, които влияят върху 
резултатите от подобен род изследвания. В заключението реалистично са формулирани 
и приносите, представени за защита, както и някои насоки за бъдещи изследвания. 

Публикуваните статии и авторефератът отразяват основното съдържание на 
дисертационния труд и са в съответствие със специфичните изисквания на ФХФ на СУ 
„Св. К. Охридски”. 

Бих искала да подчертая, че докторантът И. Емилов е второ поколение успешен 
изследовател на учебната среда от перспективата на конструктивисткия подход, защото 
е възпитаник на школата, която създадоха колегите от Учебно-научната лаборатория за 
химическо образование и история и философия на химията във ФХФ на СУ „Св. Кл. 
Охридски”. Той е достоен ученик на своя научен ръководител проф. д-р А. Тафрова, 
която е един от основателите на тази школа.  

Специално бих искала да отбележа спазването на етичните норми от докторанта и 
вниманието му към всеки детайл при подготовката, при провеждането на емпиричното 
изследване и при описание на резултатите. Много добро впечатление в етичен план 
откроява и фактът, че още в началото на дисертационния труд, между съдържанието и 
списъка на таблиците той е включил две станици с благодарности към семейството си, 
към научния си ръководител, към колеги (учители и дейци на образованието) и към 
ученици от 8 държави. Благодарността насърчава човека за добри дела – и този, който е 
подкрепян, и този, който подкрепя. Затова, макар да не познавам лично г-н И. Емилов, 
не се съмнявам, че освен опитен изследовател, той е и личност с висок морал. 

Въз основа на данните за докторанта, които отбелязах в началото на становището 
си, и като имам предвид своята положителна оценка за оригиналността на 
съдържанието на обсъждания дисертационен труд, предлагам на Научно жури да се 
присъди на Илия Невенов Емилов образователната и научна степен „доктор” по 
направление 1.3. Педагогика на обучението по химия. 

Изготвил становището: 

(доц. д-р Й. Димова) 

06.10.2015 г. 
гр. Пловдив 


