СТАНОВИЩЕ
от проф. дн Наталия Христова Павлова
катедра „Алгебра и геометрия“
Факултет по математика и информатика
ШУ „Епископ Константин Преславски“
на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност „професор“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“
в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
(Методика на обучението по математика в началните класове)

В конкурса за ‘професор’, обявен в Държавен вестник, бр. 96 от 19.11.2021 г.
и в интернет-страницата на СУ "Св. Кл. Охридски“, като кандидат участва доц.
д-р Габриела Николова Кирова от СУ "Св. Кл. Охридски“.
1.

Общо представяне на процедурата и кандидата.

Със заповед № РД-38-3 от 04.01.2022 г. на Ректора на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (СУ) съм определена за член на научното жури
на конкурс за заемане на академичната длъжност ‘професор’ в СУ по област на
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика в началните класове).
По обявената процедура съм получила пълен комплект материали на електронен носител.
Към днешна дата, доц. д-р Габриела Николова Кирова е ръководител катедра „Начална училищна педагогика“ в СУ "Св. Кл. Охридски“. През 1986 година тя получава ОКС Магистър по специалността „Педагогика“, с втора специалност „Философия“ в СУ. През 2013 получава ОНС доктор по методика на обучението по математика. Кирова има дългогодишен стаж като преподавател в СУ
„Св. Кл. Охридски“, като преминава от длъжността „асистент“ от 1987 година,
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„старши асистент“ – от 1990, “главен асистент“ през 1999 и „доцент“ през 2015
година.
2.

Обща характеристика на дейността на кандидата

Оценка на учебно-педагогическа дейност
доц. д-р Габриела Николова Кирова има богат преподавателски опит. Тя
води множество дисциплини в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Някои от
тези дисциплини са: „Дидактика на математиката”, „Творческа работа над текстови задачи по математика в І – ІV клас”, „Методика на обучението по математика
в началните класове”, „Увод в началната училищна педагогика ”, „Работа по проекти в обучението по математика в началните класове”, „Диагностика и външно
оценяване на резултатите от обучението в началните класове ” и много други на
студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Доц. Кирова успешно организира научни форуми, сред които – Ежегоден студентски конкурс за есе във Факултета по
начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски” (2013-2016)
и ежегоден Студентски научен форум във факултета по начална и предучилищна
педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски““ (от 2012 до момента).
Доц. Габриела Кирова има и богата проектна дейност – тя е академичен наставник в Проект № BG05M2OP001 – 2.002-0001 „Студентски практики“, ръководител или член е на редица вътрешни проекти по ФНИ на СУ и ШУ.
Доц. Габриела Кирова е научен ръководител на двама успешно и в срок защитили дисертациите си докторанти.
Оценка на научната и научно-приложна дейност на кандидата
Кандидатът е приложил общо 48 труда, от които 24 статии, 3 студии, 1
монография, 6 учебника и 14 учебни пособия. От представените научни публикации 9 са публикувани в чужбина – основно в списание „Knowledge International
Journal“. От всички научни трудове 8 са на английски език, 17 са публикувани в
чужбина. Във всички студии и научни статии Кирова е единствен автор.
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Предоставените за конкурса научни трудове засягат актуални за съвременното образование области. Кирова изследва математическото мислене на учениците в начална училищна възраст и значението на математическото обучение за
развитието му. Голяма част от трудовете са насочени към подготовката на начални
учители. Доц. Кирова създава и апробира модел за обучаване на студенти от специалностите за подготовка на начални учители, за работа с текстови задачи по
математика В тях доц. Кирова предава богатия си опит на своите студенти и специализанти. Тук следва да отбележим ценния монографичен труд, който Кирова
публикува през 2021 - Обучението на студенти – бъдещи начални учители за работа с текстови задачи по математика. София, ВЕДА СЛОВЕНА-ЖГ, 326 стр.
Кандидатът е представил справка за 17 цитирания в статии и монографии,
но съм дълбоко убедена, че са налични още много цитати.
Количествените показатели на представените материали удовлетворяват
и надвишават изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и изискванията на СУ.
3.

Критични забележки и препоръки.

Научната продукция, предоставена за участие в конкурса не съдържа съществени слабости, които да омаловажат нейните достойнства.
Като препоръка мога да отбележа, че е удачно кандидатът да публикува
своите резултати в по-широк кръг издания у нас и в чужбина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от доц. д-р Габриела Николова Кирова отговарят на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав
в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’ и акаде-
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мична длъжност ‘доцент’. В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси, които са получили национално и международно признание, като
представителна част от тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от национални и международни академични издателства. Теоретичните му
разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на доц.
д-р Габриела Кирова е несъмнена.
Кандидатът в конкурса изпълнява минимални национални изисквания за заемане на академичната длъжност „професор“ в ПН 1.3.
Нямам съмнение за плагиатство в представените за рецензиране материали.
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, намирам за основателно да дам убедено своята положителна
оценка и да препоръчам на Научното жури да изготви доклад-предложение до
Факултетния съвет на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ
за избор на доц. д-р Габриела Николова Кирова на академичната длъжност ’професор’ в СУ „Св. Кл. Охридски“ по професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по … (Методика на обучението по математика в началните класове).

08.02.2022 г.

.......................................
/проф. дн Н. Павлова/
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