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Структура и съдържание на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд се състои от увод, 3 глави, зак-

лючение, литература и приложения. Основният текст обхваща 235 

страници. Литературата включва 167 източници. Приложенията са 6, 

разположени на 40 страници. В Увода се акцентира върху актуалността 

и значимостта на изследвания проблем, посочват се обект, предмет, 

цел, задачи, хипотези и методи на изследване. В Първа глава се прави 

теоретичен преглед. Във Втора глава се представя методологията на 

изследването. В Трета глава се анализират резултатите. Заключението 

съдържа изводи и препоръки. 

 

Постигнатото от докторанта 

1. В Първа глава докторантът много добре се справя с изясняване 

същността на оценяването. Подробно се разглеждат въпроси като оце-

няване и измерване, стратегии за оценяване, видове оценяване, учеб-

ните постижения като диагностичен конструкт, проверка и оценка, 
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подходи на преподаване, актуални проблеми и въведени реформи, на-

ционално и международно оценяване и др. Тук се прави и кратка рет-

роспекция на оценяването в България. Тази глава е най-обемна, 110 

страници. Вижда се, че това е резултат от стремежа на докторанта мак-

симално подробно да представи теоретичните основи на изследвания 

проблем чрез обхващане на колкото се може повече аспекти на оцен-

ката и самооценката.  

2. Във Втора глава докторантът изчерпателно представя методоло-

гията на изследването, като тя съдържа както теоретична обосновка, 

така и много подробно обяснение на извадката и конкретните детайли 

на използвания инструментариум (процедури, протоколи, критерии, 

тестове). Обемът на извадката е много добър – 393 изследвани лица 

при първото изследване и 116 лица при контролното изследване, т.е. 

общо 509 лица. Съставът е добре подбран – от различен тип селища, с 

различен етнически състав и с различно ниво на грамотност, като една, 

макар и много малка част, са деца със СОП. В тази глава се представя и 

обучителен модел на програма, подпомагаща развитието на оценъчни 

умения.  

3. В Трета глава резултатите от емпиричното изследване се предс-

тавят изчерпателно и ясно, отлично онагледени чрез таблици и фигури. 

Правят се анализи на резултатите от предварителното проучване, на 

качествата на инструмента за оценка на оценъчни умения, на качества-

та на инструмента за самооценка и на резултатите на експериментал-

ната група. Докторантът не се ограничава само до анализ на резултати-

те, но и формулира изводи, т.е. има не само описание и анализ, но и 

синтез. 

4. Резултатите от емпиричното изследване съдържат различни 

„разрези” (според различни характеристики на изследваните лица), ко-

ето повишава не само научната, но и практическата стойност на изс-

ледването. 

5. Изследването е проведено през 2007 г., като през 2012/2013 

учебна година е направено контролно изследване. Без значение дали 

контролното изследване е предварително замислено с цел да се прос-
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ледят тенденциите и изменчивостта, или е решено по-късно, това при-

дава на резултатите още по голяма значимост. 

6. В целия текст докторантът демонстрира прецизна научна корек-

тност при цитиране на използваните източници. Не възникват съмнения 

относно оригиналността на труда. 

7. Таблиците и фигурите са ясни, много добре направени, поставе-

ни на точните места. 

8. Докторантът борави с понятия, отговарящи на понятията в нор-

мативните актове. 

9. Текстът на дисертацията е интелигентно и много грамотно напи-

сан. 

 

Авторефератът напълно съответства на структурата и съдържание-

то на дисертацията. 

 

Научни приноси 

Могат да бъдат посочени следните безспорни научни приноси: 

1. Чрез направеното предварително проучване се установява ни-

вото на формираност и развитие на уменията за оценка и само-

оценка у четвъртокласници от различни по вид населени места в 

България. 

2. Чрез използване на предложения изследователски инструмента-

риум се идентифицира факторът, който на-силно влияе на уме-

нията за самооценка, а именно – краснопис. Оттук се извежда 

ключовата роля на експертната оценка за установяване адек-

ватността на самооценката. 

3. Предлага се обучителен метод и чрез него се установява ефек-

тивността на различни практически методи и похвати за разви-

ване на уменията за оценка и самооценка.  

Извън научните приноси, трябва да се подчертаят още две неща: 

1. Трудът съдържа редица практически изводи, които могат да бъ-

дат от полза на началните учители. 
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2. Таблиците и графиките с резултатите от емпиричното изследва-

не представляват сериозно достойнство на труда и те могат да 

се използват като източници за вторичен анализ при други изс-

ледвания. 

 

Заключение 

Това е един отлично разработен труд. Изследването е много добре 

структурирано, с ясна и последователна концепция. Използваният изс-

ледователски инструментариум напълно отговаря на целта и  задачите. 

Считам, че представеният дисертационен труд притежава всички 

необходими качества, за да бъде присъдена на Анна Иванова Радева-

Миронова образователната и научна степен „Доктор”. 
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