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Данни за докторанта 

Илияна Симеонова е завършила ОКС „Бакалавър” - специалност 

„Английска филология” (2002 г.) към ШУ Еп. К. Преславски”, и ОКС 

„Магистър”- специалност „Методика на чуждоезиковото обучение” (2010 г.) 

към СУ„Св. Климент Охридски”. От 2007 г. е асистент , а в момента главен 

асистент към катедра „Начална училищна педагогика” във Факултета по 

начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Данни за докторантурата 

Със заповед на ректора от 8. 10. 2013 г. Илияна Симеонова е зачислена 

на докторантура, самостоятелна подготовка, а от 6. 11. 2014 г. е отчислена с 

право на защита. При реализирането на процедурата по дисертацията няма 

допуснати нарушения. 

 

Данни за дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд е структуриран съобразно научните 

стандарти, които се изискват за такъв вид разработка. Състои се от увод, 



четири глави, заключение, използвана литература, приложение.  Общият 

обем на дисертацията е 217 страници, от които 192 страници текст, 8 

страници използвана литература, 14 страници приложение и 2 страници 

списък на фигурите и таблиците.  

Използваната литература съдържа 150 заглавия, от които 39 български 

и 111 англоезични  източници. По-голямата част са издадени след 2000 

година. 

Темата на дисертационния труд е дисертабилна и актуална. Тя 

кореспондира както с образователната политика на Европейския съюз и 

националната образователна политика, така и със съвременното развитие на 

дидактическата наука и в частност на методиката на чуждоезиковото 

обучение. Проблемът е нов и малко изследван в българската педагогическа 

наука. Докторантката демонстрира добър усет към иновативното като избира 

проблем, който има своите детерминанти в технологичните характеристики 

на съвременното общество. 

В увода е очертана актуалността на темата, която определя  мотивите за 

избора й. Много добре е конструирана концептуалната рамка, включваща 

прецизирани и ясно дефинирани обект, предмет, цел, задачи, 

изследователски въпрос и хипотеза на дисертационното изследване. 

Във фокуса на теоретичния анализ в първа глава са същността и 

спецификата на електронното обучение и смесеното обучение като негова 

форма, научно приложното направление дизайн-теория на обучението, 

разнообразните дидактически модели на електронното обучение във висщето 

образование, мултимедийните и уеб технологии в обучението и в частност в 

методиката на преподаване на чужд език на възрастни, ролите и функциите 

на преподавателя и обучаемия в уеб-базирана учебна среда, основните 

инструменти на системата за управление на обучението „Moodle” за нуждите 

на обучението по чужд език. Текстът е последователен и логично подреден. 

Направените интерпретации са на основата на много добро познаване на 



съществуващите изследвания по проблема основно в англоезичните научни 

публикации. 

Във втора глава е представен педагогически дизайн на  електронното 

обучение по чужд език на студенти-педагози. Аргументиран е изборът на три 

компонентния концептуален  модел на М. Уйлямс и Р. Бърдън, който ще бъде 

използван в изслевдването. Дава се отговор на въпроса защо се предлага 

«въвеждане на електронно обучение по чужд език в смесена   форма в 

условията на университетското образование» ( с. 76). Напълно логично е 

обърнато специално внимание на избора на теория на обучение. Той 

детерминира последващите технологични решения при дизайна на 

университетския курс.  Анализирани са същността и основните 

характеристики на активното обучение, автономното обучение и 

конструктивизма и тяхното приложение в обучението по чужд език. 

Подробно е разработена структурата и съдържателната характеристика на 

електронен курс по дисциплината «Практически английски език – 1 част». 

Трета глава представя и обосновава методологията и дизайна на 

изследването. Избраният изследователски инструментариум е обоснован и 

надежден. Целенасочено, с оглед на задачите и хипотезата, са описани двата 

метаметоди, използвани в емпиричната част на изследването. Детайлно и 

поетапно е представено самото изследване. Начинът, по който е направено 

описанието, е логичен и разбираем, което дава възможност за неговото 

повторение от друг, независим изследовател. 

В четвърта глава е направен анализ на резултатите от дидактическия 

експеримент. Прецизно анализирани и графично онагледени са данните от 

тестирането, анкетирането и наблюдението. В контекста на метаметода 

активно изследване в действие и с цел качествен анализ на дидактическия 

експеримент е представена педагогическа  рефлексия върху проведеното 

експериментално електронно обучение в смесена форма по практически 

английски език.  



  Изследователската работа на докторантката изисква 

интердисциплинарни умения и е трудоемка. Тя притежава значима практико-

приложна стойност. Дисертационният труд представлява завършено 

теоретико-емперично изследване с постигнати резултати, които водят до 

изпълнение на поставените цели и задачи. 

Авторефератът представя принципно всички по-важни части на 

дисертационния труд.  

Приносите, формулирани от докторантката, отговарят на реално 

извършената изследователска работа, отразяват основните й научни 

постижения и могат да бъдат приети. 

Като най-значим принос оценявам разработения, теоретично базиран и 

апробиран електронен  курс  по дисциплината „Практически английски – 1 

част“ за студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд 

език“, 1 курс. Успешното му прилагане в реално университетско обучение е 

доказателство както за възможностите на педагогическия дизайн, така и на 

информационните и комуникационни технологии за създаване на 

качественна образователна среда. 

 

Публикации по темата 

Докторантката представя общо 5 научни публикации,  по темата на 

дисертационното изследване. Те адекватно представят отделните етапи от 

работата на автора върху теоретичната и емпиричната част на изследването. 

 

Препоръки 

При теоретичния анализ на същността на електронното обучение и дизайна 

на университетски курс е добре да се посочат изследвания и на наши учени по 

проблема, а не само от англоезични източници. През последните години 

изясняването на електронното обучение и интегрирането на ИКТ в разнообразен 



образователен контекст е обект на задълбочен изследователски интерес в 

българската педагогическа наука. 

 

Заключение 

Представеният за обсъждане и защита дисертационен труд е резултат 

от много добре осъществено изследване, резултатите от което имат 

теоретична и приложна значимост. Трудът е добре структуриран, 

изложението е последователно и логически непротиворечиво и демонстрира 

подчертания интерес и ангажираност на докторантката към изследваната 

проблематика. 

Представените дотук обстоятелства ми дават основания с убеденост да 

декларирам, че дисертационният труд притежава всички необходими 

качества на такъв тип научна разработка и предлагам на уважаемото жури 

да гласува за присъждане на образователната и научна степен доктор на  

Илияна Иванова Симеонова по професионално направление 1. 2. 

Педагогика, научна специалност «Теория на възпитанието и 

дидактика». 

 

 

 

 

28. 11.2014         ……………………………. 

Гр. В. Търново      Доц. д-р М.  Михова 

 

 

 

 

 


