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1. Общо описание на дисертационния труд и на приложените към него материали 

В съдържателно отношение дисертационният труд логически се разгръща в увод, четири 

съдържателни глави, заключение, използвана литература и приложения.  Общият обем на 

представения труд е 203 страници, от които - 125 страници основен текст на дисертацията, 

илюстриран с 50 таблици и 53 страници – приложения, включващи основно 

изследователския инструментариум.  

Представеният ми комплект материали включва:  

1. Професионална автобиография; 

2. Списък на публикациите по темата на дисертацията - 5 броя, от които 3 самостоятелни и 2 

в съавторство, включващи  научния ръководител на докторанта 

3. Списък на цитиранията (6 броя); 

4. Копия на всички публикации по дисертацията; 

5. Автореферат; 

6. Дисертационен труд. 

 

2. Актуалност на проблема 

Конструктивизмът като методологическа и теоретична основа на съвременното обучение, 

както и базираните на него модели и подходи за практическото му приложение, са сред най-

често артикулираните концепти както в съвременната педагогическа теория и практика, така 

и в политическата и социално-педагогически реторика. Справка в Гугъл към днешна дата 

показва 1,030,000 резултата при ключови думи „конструктивистка класна стая“ на английски 

език и 38,600 резултата по ключови думи „конструктивизмът в обучението“ на български 

език. Разликата в броя на резултатите не е случайна, макар че темата за трансформиране на 

модела на обучение от трансмисионен, центриран върху учителя, към модел, в центъра на 

който е поставена личността на ученика, става особено актуална в България в началото на 21 

век, когато правителството провежда поредица от реформи за модернизация на българското 

образование. Степента, в която образователната проблематика през последните 1-2 

десетилетия е доминирана от темата на конструктивизма, не ни позволява да я определим 

като нова. Нещо повече, нейното перманентно присъствие в педагогическото научно и 

физическо пространство създава усещането за наличието на високо равнище за познатост. От 

друга страна, обаче, доминиращата част от изследванията на образователната практика с 
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различен изследователски фокус показва, че така широко дискутирания конструктивистки 

подход трудно, а понякога и изобщо, не се реализира в практиката на обучение. Наличието 

на такава празнина и разминаване между теория и практика се сочи от повечето автори като 

една от основните причини за липсата на мотивация на учене в съвременните ученици и 

лошите резултати от обучението, установявани чрез различни национални и международни 

изследвания.   

Именно темата за това как да се осъществят връзките между така добре познатата теория на 

конструктивисткото обучение и нейното реализиране на практиката е недостатъчно 

изследван въпрос. Един важен и интересен подход за свързване на теория и практика е 

подготовката и вижданията на учителите за реализирането на конструктивистки модели на 

обучение. Как учителите възприемат идеите на конструктивизма, как виждат тяхното 

приложение в практиката на обучение, и какви са пречките за конструиране на 

конструктивистка учебна среда - именно тази проблематика влиза в изследователския фокус 

на доктората, което я прави значима и актуална. Този фокус допълва по един целесъобразен 

начин картината на изследваната педагогическа практика на прилагане на конструктивисткия 

подход в съвременната класна стая през погледа на учениците. Това са много важни и 

актуални въпроси като се има предвид безспорната непривлекателност на обучението по 

природонаучните дисциплини  в средното училище.  

3. Съдържание и структура на дисертационния труд   

В глава втора на дисертационното изследване - „Конструктивизъм и образование“-  

докторантът демонстрира задълбоченото познаване на теоретичните основи на 

конструктивизма. Познание, което не е ограничено в географски и езикови граници, а има 

подчертано международни измерения. Това добре проличава в системния подбор и широкото 

представителство на анализираната научна литература, намерили израз в цитираната 

библиография на български, руски, английски и турски език. Тези познания дават 

възможност на Илия Емилов да постигне високо аналитико-синтетично ниво на текста, който 

адекватно представя ключовите идеи на конструктивисткото направление в психолого-

педагогическата теория и практика. Интересен в това отношение е историческия подход в 

анализа на тази парадигма и нейното приложение в българското образование (и по-

конкретно в обучението по химия) в периода от следосвобожденска България до днес – 

щрих, който обогатява теоретичния анализ и провокира тезата за конструктивизма като нещо 

ново, свързано с последните десетилетия на развитие на образованието.  

В глава трета авторът прави преход от теорията на конструктивизма към практиката на 

неговото приложение в обучението по химия и по-конкретно в изграждането на 

конструктивистка учебна среда – важен изследователски фокус в този дисертационен труд. В 

тази част са направени концептуални разяснения, важни за емпиричното изследване и 

анализа от неговите резултати. Дисертантът пояснява понятието „учебна среда“ и откроява 

неговите съществени признаци, за да може по-коректно от научна гледна точка да 

интерпретира ролята на учителя в конструирането на конструктивистката учебна среда. 

Именно това прави възможен операционалния сравнителен анализ между традиционната и 

конструктивистка класна стая в тази част на дисертационни труд.  

Чрез представяне на най-разпространените стратегии на базираното на конструктивизма 

обучение, дисертантът продължава и задълбочава анализа на научната литература, този път 

опирайки се на резултати от изследвания на педагогическата ефективност на различни 

конструктивистки модели и стратегии в контекста на обучението по химия. Това прави 

логически изграден прехода от теорията към собственото емпирично изследване, 

представено  в следващите части на дисертацията. Ето защо можем да кажем, че в тази глава 

теорията на конструктивизма се контекстуализира, за да се очертаят, от една страна, вече 
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изследваните аспекти на конструктивистката учебна среда, и от друга, онези аспекти, които 

формират изследователския дефицит в тази област. В този дефицит дисертантът формулира 

своя изследователски интерес, а именно: степента на реализиране на конструктивисткия 

подход в обучението по природни науки в България в сравнителен план с други балкански и 

европейски страни; нагласите на учителите да използват конструктивистки методи в 

обучението по химия; влиянието на конструктивисткия подход върху интереса и нагласите 

на учениците да изучават предмета химия; и степента, в която учебни програми, базирани на 

конструктивистки идеи, съдействат за създаване на конструктивистка среда.  

За да даде отговори на тези изследователски въпроси, дисертантът търси, намира и езиково 

адаптира надежден инструментариум, който представя в глава четвърта. Представени са 

обобщено в сравнителен план (конструктивистки срещу традиционни елементи) резултати от 

изследвания в цял свят върху актуалното състояние на учебната среда, при използването на 

разнообразен инструментариум. Именно част от този инструментариум авторът подбира за 

своето емпирично изследване. Описанието на подбрания инструментариум и даването на 

доказателства за неговата обективност и надеждност допринасят за постигане на същите 

качества и на емпиричното изследване. Илия Емилов подбира три международно утвърдени 

инструмента (анкети) за оценка на учебната среда в средните училища през погледа на 

обучаемите и една анкета за изследване на мненията на учителите. Именно международната 

популярност и признатост на тези инструменти прави възможен сравнителния анализ на 

резултатите от емпиричното изследване на автора с тези от други изследвания, което 

допринася за значимостта на настоящото изследване.  

Най-съществен принос в настоящия дисертационен труд обаче имат резултатите от 

емпиричното изследване, представено в глава пета. Изследването съчетава количествени и 

качествени методи с цел получаването на по-пълна и обективна картина на изследвания 

феномен. В него са обхванати 2322 ученици от 6 страни от държавни и частни училища, 

както и 47 учители. В тази част се представят подробно извадката и основанията за нейното 

формиране, изследователския контекст, методите за събиране на данни и се представя анализ 

на получените данни. Анализът е подкрепен и илюстриран от множество таблици с 

обобщени данни, получени от изследването с помощта на 4те инструмента. Данните от 

прилагането на всяка анкета са представени и анализирани първо по отделно, а после – в 

съпоставителен план в няколко аналитични среза – по страни, между видовете училища и 

вътре във определен вид училище. Именно тези плоскости на анализ позволяват 

формулирането на интересни заключения, обобщено представени в края на тази част. 

Получените от изследването данни и тяхната обработка са достатъчно подробно и нагледно 

представени, което елиминира всяко съмнение относно достоверността на получените 

резултати.  

Като отделна – шеста глава – са изведени заключенията от анализа на данните,  

структурирани в отговор на изследователските въпроси на емпиричното изследване.  

Дисертантът коректно определя факторите и ограниченията, които могат да повлияят на 

резултатите от неговото изследване. 

Прави добро впечатление съобразяването с и прилагане на изискванията за етичност на 

емпиричните изследвания. 

4. Автореферат 

Авторефератът е представен в обем 39 страници и адекватно отразява съдържанието на 

дисертационния труд и основните резултати и приноси на докторанта. 
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5. Основни приноси на дисертационния труд 

На научно-теоретично равнище е анализирана, включително в исторически план, 

многоликата същност на конструктивисткия подход и той успешно е контекстуализиран чрез 

практическите подходи и модели на неговото приложение в обучението по природни науки. 

Създаден е работещ  модел за изследване на параметрите на учебната среда с цел определяне 

на съотношението между конструктивистките и традиционни елементи в нея, базиран на 

проучване на мнения, отношение и нагласи на участниците в учебния процес при 

използването на надежден и международно апробиран инструментариум в лицето на 

анкетите WIHIC, CLES, TOSRA и TPPI. 

Проведено е сравнително проучване сред ученици и учители от държавни и частни училища 

в няколко европейски държави сред които и пет балкански страни: Албания, Австрия, 

България, Косово, Полша, Румъния, Турция и Холандия, в две от които - Албания и Косово - 

такова изследване не е реализирано до сега.  

Подборът на училищата е позволил анализът на данните да се осъществи в съпоставителен 

план в няколко аналитични среза – по страни, между видовете училища и вътре във 

определен вид училище. Това прави резултатите от емпиричното изследване ценни и 

приносни. 

Идентифицирана по емпиричен път е ролята на конструктивистката учебна среда като 

мотиватор за изучаването на предметите от природонаучния цикъл, както и ролята на 

образователната политика и учебните програми като фактор учителите да прилагат 

конструктивистки модели в обучението.  

Изследването е потвърдило заключението на други изследвания – международни и 

национални, че между знанията и отношенията на учителите към конструктивистката 

парадигма и уменията им да я трансформират в педагогическа модели в практиката на 

обучение съществуват сериозни различия. Това е факт, който насочва към необходимостта от 

преосмисляне на подготовката на учителите.  

Доказва се по емпиричен път, че в три от изследваните страни – България, Полша и Турция, 

обучението е по-близко до традиционното, отколкото до конструктивисткото, а интересът на 

учениците към природните науки е относително най-слабо изявен. 

6. Публикации по темата на дисертацията. Личен принос на автора 

Докторантът е автор на 5 публикации по темата на дисертацията, които отразяват 

резултатите от всички основни части на дисертационния труд. Четири от тези публикации са 

на английски език и са публикувани в авторитетни международни издания (International 

journal of science and mathematics education, Biology journal), и сборници от конференции. На 

три от публикациите докторантът е единствен автор. Последното е основание за липса на 

съмнение по отношение на личния принос на докторанта при разработване на 

дисертационния труд. 

Представени са шест цитирания на две от публикациите по темата на дисертацията.  

Горепосоченото доказва че изследванията на докторантката по темата са апробирани пред 

научни форуми и са намерили своето място и развитие в други научни изследвания.   
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7. Критични бележки и препоръки по дисертацията 

Нямам съществени забележки по дисертационния труд.  

Бих искала да формулирам някои предложения за усъвършенстване на изследователската 

работа на дисертанта в бъдеще и по-конкретно при използването на качествени 

изследователски подходи и методи за събиране и анализ на данни: 

- В качествения анализ на отговорите на изследваните лица (в дисертационния труд това са 

учителите) е добре да се откроят по-ясно изследваните категории и тяхната връзка с 

изследователските въпроси, и именно тези категории да се превърнат в основа за 

интерпретиране на отговорите на изследваните лица.  

- Независимо, че качествените емпирични данни претърпяват силното влияние на контекста 

и имат интерпретативен характер, техният анализ следва да има повече абстрактно научно, 

отколкото есеистично звучене. Визирам анализа на свободните отговори от анкетите за 

учители и наблюдението в училище, които на места са твърде частни и индивидуализирани, 

а понякога звучат като лирични отклонения (напр. описанието на класната стая по време на 

наблюдението).  

- Опитът да се обяснят конкретни действия на учениците и учителя в клас (напр. желанието 

на един ученик да излезе на дъската и да реши определена задача или похвалата на учителя 

за успешно решена задача) с приложението на сложни теории и парадигми като теорията на 

Пиаже за когнитивното развитие или теорията за социалното учене на Бандура, е твърде 

опростен подход на анализ. Още повече, че изследванията показват, че мнозинството от 

учителите не могат да обяснят своето професионално поведение в клас със съзнателно 

прилагане на теории и модели на обучение, а действат по-скоро интуитивно и на базата на 

натрупан професионален опит. С такива примери е изпъстрен анализът от наблюдението.  

След интересното емпирично изследване, което е осъществил, бих се радвала дисертанта да 

сподели мнението си по следния въпрос: къде е педагогически целесъобразния  баланс 

между конструктивистките и неконструктивистките (трансмисионни или бихевиористични) 

елементи в „перфектната учебна среда“? с препратка към едно от неговите твърдения в 

дисертационния труд, а именно: „Ученето чрез наизустяване или „rote learning” играе 

значима роля при обучението по математика и природонаучни дисциплини“ (стр. 122). 

8. Заключение  

Предлаганият дисертационен труд притежава редица достойнства с теоретична и приложна 

стойност, с което удовлетворява всички изисквания на докторско изследване. Считам, че 

представеният ми за рецензиране дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за 

РАС и му давам обща положителна оценка. Предлагам на Илия Невенов Емилов да бъде 

присъдена образователната и научна степен "Доктор" по професионално направление – 1.3 

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по химия). 

 

 

1.11.2015 г.                Рецензент:  

                           /Румяна Пейчева-Форсайт/ 


