
 

 

 
                                                       С Т А Н О В И Щ Е 

                                    

                                      за  научната стойност на дисертационен труд  

                                      на  тема: „Тематичното многообразие на текстовите задачи  

                                      по математика за началните класове”                                                                                                                                                                  

                                      за присъждане на образователната и научна степен „доктор”                

                                      по научната специалност 1.3.Педагогика на обучението по             

                                      математика в началните класове 

                                      Автор на дисертационния труд: Габриела Николова Кирова 

                                        

 

                       Ръкописът се състои от увод, четири глави, изводи и заключение.Съдър-          

жанието му е представено на 250 страници.Приложенията са представени в 

отделно тяло, групирани са в пет групи и включват анкетни карти за учители и 

ученици, класификации на текстови задачи, съдържащи се в наши и чужди 

учебници по математика за началните класове,таблици с резултатите от 

проведеното изследване и примери с текстови задачи от проучваните учебници. 

Библиографията съдържа 245 заглавия, от които 33 на латиница и 11 интернет-

сайта. 

                      Дисертацията е посветена на проблем, особено актуален сега, когато 

предстои разработването на нова учебна документация за началните класове. 

Този проблем има теоритико- приложно значение за обучението по математика. 

Г. Кирова изследва тематичното многообразие на сюжетните текстови задачи 

като насочва вниманието си и към възпитателния ефект,който то оказва върху 

учениковата личност.     

                      Разработката има характера на самостоятелно и завършено изследване. 

            Неговата цел е разработване на теоретико-приложен модел за тематично 

многообразие на текстовите задачи в учебниците по математика за началните 

класове. За обект на изследване докторантът избира българските учебници по 

математика през последните 60 години и някои чуждестранни учебници,а за 

предмет – тематиката на сюжетните текстови задачи. Във връзка с това 

формулира и целта на изследване, за постигането на която подбира подходящи 

задачи и методи. 

                       Теоретичните обосновки Г. Кирова изгражда върху основата на значими 

научни (психологически, педагогически и методически) трудове и държавни 

документи, регламентиращи дейността на образователната ни система.Тя 

показва не само много добро познаване на изследвания  проблем, на различните 

становища и аргументи, но и умение за анализ и критично отношение към 

представените в разработката мнения и позиции за основни понятия като 

училищен учебник, текстова задача, сюжетна текстова задача, за което понятие 

предлага и собствена дефиниция.                                                        

                       Заслужават внимание констатациите, които авторката прави за учебната 

документация, отнасяща се за обучението по математика  и за 

 

 

 

 



 

 

 

 

            организацията на образователния процес .Особено полезни за подобряване на 

работата в тази насока са откроените слабости и посочените насоки  за тяхното  

преодоляване,  някои които, както сочи Г. Кирова са ясното и детайлно 

разписване на образователните и възпитателните цели, разработване на 

дългосрочна Национална стратегия за образованието и др. 

                      В представените ретроспективно изследване във втора глава  и 

изследването в трета глава са систематизирани и класифицирани сюжетните 

текстови задачи, включени в учебниците от втората половина на 20  и началото 

на 21 век, въз основа на което са откроени и тенденциите по отношение 

тематичното  многообразие на този вид задачи. Определен интерес представлява  

и сравнителния анализ с чуждестранните учебници по математика за началните 

класове, който дава основание за извеждане на определени изводи за 

състоянието на съвременната учебна документация у нас.   

                      В четвърта глава се анализират резултатите от две анкетни изследвания 

(лонгитюдно и срезово) на интересите  и ценностите на съвременните български 

деца. Върху основата на задълбочения анализ както на получените резултати, 

така и на теоретичните постановки, докторантът стига до редица изводи,които 

помагат да достигне до собствен теоретико-приложен модел за тематично 

многообразие на сюжетните текстовите задачи в учебниците по математика в 

началните класове. Той включва: ценностни аспекти в учебното съдържание 

(универсално- общочовешко и етническо – национално),съчетаване на глобално 

тематични  направления (“Детето” и „Светът около детето”) и конкретно-

тематичен аспект.Предложеният модел е определен принос на Г. Кирова, тъй 

като чрез него се установяват приоритетните за малките ученици тематики, 

което не само ще повиши интереса им към математическите знания, но и ще 

подпомогне разработването на по-качествени учебници, за което ще допринесе 

обособяването на нов критерий за оценяване на учебниците по математика, а 

именно „Тематично многообразие”на текстовите задачи.  

                      

                      Приностните моменти на дисертационния труд се градят върху  широко 

теоретично и емперично проучване и могат да се представят по следния начин: 

                      1.Върху основата на задълбочен анализ  са систематизирани и 

класифицирани сюжетните текстови задачи от българските учебници за периода  

от 1945 г. до днес. 

                     2.Направен е сравнителен анализ на съвременните българските учебници 

по математика и някои чуждестранни учебници, изведени са съответни изводи, 

които са спомогнали за обогатяване на конкретно-тематичния модел за 

многообразието на сюжетните текстови задачи. 

                     3.Разработен е теоретико-приложен модел на тематичното многообразие на 

сюжетните текстови задачи,който е лично дело на докторанта. 

                     4.За пръв път у нас са проведени изследвания  с ученици и учители за 

проучване мнението им за тематиката на сюжетните текстови задачи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                     Дисертационният труд и неговите приносни моменти са лично дело на 

докторанта. Представените седем публикации са пряко свързани с изследвания 

проблем и отразяват съществени моменти от дисертацията.  

 

 

                        Авторефератът е направен съобразно изискванията на съответните 

правилници и представя в синтезиран вид, но достатъчно добре 

дисертационния труд. Посочени са актуалността и значимостта на 

изследвания проблем, ясно са очертани въпросите, които подлежат на 

разрешаване в дисертацията. В сбита форма са откроени най-важните 

моменти от всички глави на дисертацията. Таблиците и графиките 

включени в автореферата  представят нагледно теоретико-приложния 

модел на тематичното многообразие на текстовите задачи и резултатите от 

емперичното изследване . Езикът е ясен и четивен. 
                       

                      Заключение: Представеният дисертационен труд е първото у нас 

изследване посветено на тематичното многообразие на текстовите задачи и 

неговото влияние върху възпитателния аспект на образователния процес в 

началните класове.Несъмнено той обогатява методическата наука и учебно-

възпитателна практика. Това, а и посочените по-горе приноси ми дават 

достатъчно основание за положителна оценка на дисертацията на Габриела 

Николова Кирова за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

по научната специалност 1.3. Педагогика на обучението по математика в 

началните класове. 

 

            

                     

 

 

           30 ноември 2013 г.                                                            Автор на становището:      

           Благоеивград                                                                      /доц. д-р Анг. Манова/ 

 

 

 

 

                   
 

 

 

                     

  

 


