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1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Настоящото становище е изготвено на основание Заповед № РД 38-34/02.07.2014 

г. на Ректора на СУ “Св. Кл. Охридски“ – чл. кор. проф. дин Иван Илчев, въз основа на 

Решение на Факултетния съвет на Факултета по начална и предучилищна педагогика 

(ФНПП) от 24.06.2014 г. (Протокол № 6).  Като член на научното жури получих достъп 

до документите на докторанта Любка Кръстева Алексиева. Документите и материа-

лите са оформени грижливо и дават възможност за обективна и пълна оценка на кан-

дидата в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му, 

както и Правилниците на СУ и ФНПП. Любка Алексиева е завършила Националната 

професионална гимназия по полиграфия и фотография,  гр. София през 2000 г. и при-

тежава образователно-квалификационна степен „специалист“ (ниво 5, фотограф). От 

2001 г. до 2006 г. учи “начална училищна педагогика с чужд език” в СУ „Св. Кл. 

Охридски” и получава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (ниво 6) – 

педагог, начален учител и начален учител по чужд език – Английски език. В периода 

2006–2008 г. отново в СУ получава образователно-квалификационна степен „ма-

гистър“ (ниво 7) по “информационни технологии в началното училище” (ма-

гистър-педагог). От началото на 2010 г. е редовен докторант в СУ по методика на 

обучението по математика в началното училище, като през м. ноември 2011 г. преми-

нава в задочна форма на обучение поради заемане на академичната длъжност “асис-

тент”. Отчислена е с право на защита на 11.07.2013 г. От януари 2013 г. до април 2013 г. 

учи Методи на педагогическите изследвания в Doctoral school, Institute of Education, 

London University. За кратък период от 3 месеца, от м. януари до м. март през 2007 г. 

Любка Алексиева е начален учител в 41 ОУ „П. Евтимий”, гр.София, а в периода  

2008–2010 г. е главен експерт „държавна собственост” в ДП „ТСВ”, гр. София. Като 

асистент по методика на обучението по информационни технологии и педагогическа 

практика във ФНПП преподава различни дисциплини в съответствие с учебния план: 
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Методика на обучението по информационни технологии, Практически упражнения по 

дидактика на математиката, Информационни технологии в обучението, Основи на 

началната училищна педагогика и Хоспитиране. Любка Алексиева има задълбочени 

познания по английски и немски език, впечатляващи компютърни умения, както му-

зикални и поетични умения (лауреат е от Националния конкурс за млади пианисти през 

1992 г. и има участия в различни конкурси за поезия).  

Подготовката и професионалната реализация на Любка Алексиева са предпо-

ставка за получените от Любка Алексиева значителни научни и научно-приложни ре-

зултати в представения дисертационнен труд.    

 

2. Актуалност на тематиката 

Неоспоримо е, че успехът на бъдещото се определя от интелектуалното равнище 

на подрастващите, което без съмнение е свързано със сериозни познания по матема-

тика и информатика. Съществуват различни мнения относно причините за лошото 

усвояване на математика в училище, за липсата на интерес към предмета и наличие 

дори на негативизъм. Изтъква се сравнително малкият брой часове, недостатъчната 

подготовка на учителите, неподходящите учебници, слабата връзка на учебното съ-

държание с практиката и др. Проблемът за качеството на математическото образование 

е не само български – той е европейски и световен. Предложеният дисертационен труд 

е посветен на въпроса за осъвременяване на обучението по математика така, че то да 

бъде в синхрон със съществуващите традиции, като същевременно  отговаря 

по-адекватно на новите технологии и по-ефективно в съвременните условия. В това 

отношение е съществена ролята на ИКТ. Една от най-достъпните форми за интегри-

ране на ИКТ в уроците по различните учебни дисциплини е с помощта на обучаващи 

мултимедийни презентации. В съвременното начално училище се появиха понятия 

като интерактивна образователна мултимедия, мултимедиен урок и др. Не е ясно обаче 

в каква степен такъв род обучение влияе върху ефективността на учебния процес в 

часовете по математика. Прави впечатление, че в немалката по обем литература по 

въпроса липсва конкретика. Практиката изпреварва теорията, като при достатъчна 

степен на развитието й изискванията към теорията са тя да бъде придружена със съ-

ответни експерименти. Актуалността на представения дисертационен труд се определя 

от необходимостта за създаване на конкретни методически изследвания за прилагане 

на обучаваща мултимедия в образованието по математика в началното училище. 

Всичко това осмисля темата на дисертационния труд и доказва нейната актуалност. 

Постигането на основната цел е насочено към създаване на подходяща среда и тех-

нология за преподаване и формиране на съответни знания и умения.  

 

3. Познаване на проблема 

 Дисертантът Любка Алексиева показва задълбочено познаване на възникването, 

развитието и ефективните приложения на образователните софтуерни мултимедийни 

продукти и педагогическите възможности на мултимедията в обучението по матема-

тика.  Въз основа на задълбочено проучване на научната литература в дисертационния 

си труд Любка Алексиева осветлява основните понятия и изследва съдържанието им, 

изучавайки различните им форми и проявления. Тя демонстрира много добро владеене 

на литературните източници и съответните методически постановки във връзка с ин-

тегрирането на ефективен образователен софтуер в обучението.  
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4. Методика на изследването 

В дисертационния труд са използвани: анализ на научно-приложна литература, 

систематично изследване чрез наблюдение, сравнителен подход, конкретен анализ, 

изследване на отделни случаи (case study), експертни оценки, анкети, статистически 

методи и др. Приложена е методология на качествените педагогически изследвания.   

 

5. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд се състои от увод, 3 глави, заключение и литература. 

Той е в обем от 239, от които основният текст е 211 страници. Литературата включва 

162 източника, от които 86 са на кирилица и 76 са на латиница. Трудът съдържа: 31 

таблици, 21 диаграми, 11 фигури, 9 приложения, 2 анкетни карти, 1 карта за експертна 

оценка, протоколи от наблюдения и диск с авторски цикъл обучаващи мултимедийни 

презентации в 24 урока на тема „Таблично умножение и деление“. Авторът Любка 

Алексиева доказва следната хипотеза: интегрирането на включените в дисертационния 

труд обучаващи мултимедийни презентации в обучението по математика на ученици 

от втори клас осигурява по-високи постижения и мотивация в сравнение с традици-

онния подход. За целта са използвани 194 ученици, 18 учители и 69 студенти – бъдещи 

начални учители. С помощта на съответно емпирично изследване са проверени ди-

дактическите възможности на предложения образователен софтуер. Експериментът 

включва констатиращо изследване за степента на овладяване на учебното съдържание 

по математика за втори клас в частта таблично умножение и деление. Изследването е 

проведено в рамките на две учебни години. За оценка на входното и изходно равнище 

на математическите знания и умения на учениците от експерименталната и контрол-

ната група са създадени два нестандартизирани теста, както и съответна система от 

критерии и показатели за проверка и оценка на всеки един от тестовете. Анализът на 

резултатите от експертната оценка е реализиран чрез коефициента на надеждност 

α-Кронбах за определяне на съдържателната валидност на предложения инструмен-

тариум и корелационен анализ. Използван е и t–критерият на Стюдънт за независими 

извадки.  

Приемам претенциите на автора на дисертационния труд за неговите приноси 

така, както те са формулирани на стр. 55-56 в автореферата.  

 

6. Преценка на публикациите и личния принос на докторанта 

Любка Алексиева е представила 6 публикации (5 самостоятелни и 1 в съавторс-

тво) по темата на дисертационния труд, от които 3 в списания и 1 в сборник, 1 на По-

стер-конференция, като 1 публикация е под печат (неясно къде). Пет от публикациите 

са на български език и една е на английски.  С цел по-добра апробация е препоръчи-

телно да се потърсят реномирани списания и престижни конференции за представяне 

на интересните и важни резултати от дисертационния труд. Няма основания да се 

смята, че представеният труд не е лично дело на неговия автор. 
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7. Автореферат 

Авторефератът и авторската справка отразяват правилно съдържанието на 

дисертационния труд.  

 

8. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резул-

тати 

         Представеният дисертационен труд дава възможност за разширение и бъдещи 

изследвания. Ясно е, че това, което е направено за втори клас, може да служи за основа 

по отношение на учебното съдържание за по-горните класове със съответни обучаващи 

мултимедийни презентации. Не на последно място са възможностите за разширение на 

резултатите от дисертационния труд при обучението на студенти и квалификацията на 

учители.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че са изпълнени критериите и условията и авторът на дисертационния 

труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, Правил-

ника за развитие на академичния състав на СУ “Св. Кл. Охридски“ и Правилника на 

ФНПП за придобиване на образователната и научна степен “доктор“. 

Въз основа на изброеното по-горе давам положителна оценка и предлагам на 

почитаемото научно жури да гласува да се присъди на Любка Кръстева Алексиева 

образователната и научна степен “доктор“ в област на висше образование: 1. Педаго-

гически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; 

докторска програма  “методика на обучението по математика в началното училище”  с 

убеждението, че го заслужава.  

  

 

 

София, 30 август 2014 г.   Изготвил становището:  

 

 

(проф. дпн Сава Гроздев) 


