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1. Актуалност на изследванията 

Предоставеният ми за рецензиране дисертационен труд на Ивелина 

Цвяткова Коцева-Георгиева е посветен на проблеми на преподаването на едно от 

ключовите понятия в съвременната наука – понятието функция. В много области 

на науката и живота са необходими не само формални знания за него, но би 

могло да се каже и „функционално мислене”, и „функционален подход”. Всичко 
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това е особено актуално за физиката като учебен предмет и като основа на 

техническия прогрес.  

Информационните технологии внесоха и продължават да внасят нови 

идеи, инструменти и методи, които променят непрекъснато средата, в която 

живеем и се трудим, и с това предизвикват и необходимост от съответното 

усъвършенстване и осъвременяване на учебните програми и учебния процес. В 

голяма степен това се отнася за физиката и математиката. Затова изследването, 

представено в дисертацията, отговаря на практическите нужди от 

усъвършенстване на методиката на преподаването и съответно на подобряване 

на усвояването от учениците на понятието функция, така че да бъде полезно за в 

максимална степен за приложенията във физиката. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд е с обем 223 страници, от които 169 страници са 

изложение и 54 страници са приложения. Състои се от увод, три глави и 

заключение. Библиографията съдържа 163 заглавия, от които 40 на кирилица и 

123 на латиница.  

В дисертацията има и 3 приложения. В тях са представени 

„инструментариумът” за провеждане на изследването и резултатите от него. 

Казано по-подробно, в тях са събрани следните детайли на изследването:   

- описание на умения за работа с графично, таблично и аналитично 

представяне на функционални зависимости във физиката;  

- набор от задачи за формиращо оценяване по метода Peer Instruction (PI) 

на описаните умения;  

- бланка-таблица за отразяване на активността и мотивацията на 

учениците;  

- бланка-анкета за ученици; бланка-въпросник за учители;  

- извадка от базата данни на мобилното приложение Plickers;  

- статистически таблици на SPSS за анализ на резултатите от анкетното 

проучване сред учениците.  

Дисертационният труд съдържа общо 33 таблици, 12 фигури и 6 схеми. 



 3 

Отправна точка на изследването е историята на развитието на представите 

за функционална зависимост и на математическото понятие функция. Това е 

началото на Глава І; от нея авторката преминава към изложение на някои 

съвременни концепции за разбирането в математиката и представяне на 

теорията APOS, с помощта на която могат да бъдат обяснени резултатите на 

много практически изследвания, свързани с когнитивните аспекти на понятието 

функция. Важна част от тази глава е и връзката между правилното задълбочено  

разбиране на понятието функция и така нареченото функционално мислене. 

Главата завършва с преход от разбирането в математиката към особеностите на 

физичното мислене, пречупено през призмата на работата с функции. 

В Глава ІІ на дисертацията са разгледани някои проблеми на 

интеграцията на учебните дисциплини физика и математика, като в центъра на 

вниманието са поставени аспекти на понятието функция, но сега в контекста на 

междупредметните връзки. Те трябва да бъдат използвани рационално в процеса 

на обучение, но за такова рационално използване трябва да бъдат прилагани 

специални усилия.  

Отражение на такъв стремеж е съдържанието на главата. То предлага да се 

използва „интердисциплинарно обучение” – процес, „при който се решава 

проблем, търси се отговор на въпрос или се изучава определена тема, които са 

твърде обширни или сложни, за да се подхожда към тях адекватно от 

перспективата на една единствена дисциплина или професия ... и при който 

процес се заимства от перспективите и постиженията на отделните дисциплини 

за постигане на една интегрирана, по-обща перспектива” (цитат, използван от 

докторантката в дисертацията). 

Най-важен резултат от интердисциплинарното обучение според Ивелина 

Коцева-Георгиева е интердисциплинарното разбиране, определено като 

„способността да се интегрират знание и стилове на мислене от две или повече 

дисциплини за постигане на когнитивен напредък – например, обяснение на 

явление, решаване на проблем (задача), създаване на продукт или поставяне на 

нов въпрос по въпрос по начини, които са непостижими чрез средствата на 
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отделните дисциплини” – нещо, с което съм съгласен; според мен тук е коренът 

на успехите на проведения експеримент с група ученици.  

Един от изводите в края на Глава ІІ предлага в български условия 

интердисциплинарното обучение да се осъществява в съчетание със съвременни 

технологии на базата на подходяща методология на обучение – една важна 

насока за бъдещи търсения и експерименти. 

Глава ІІІ е посветена на подробно описание на детайлите на проведеното 

изследване: 

Целева група от ученици, 

Цели на изследването, 

Инструментариум на изследването, 

Участници в изследването (брой на учениците, сведения за техните 

училища, учители), 

Основни параметри на изследването, 

Метод (Peer Instruction PI) и инструментариум (Мобилна технология 

Plickers) на изследването, 

Резултати и анализ. 

Всички тези детайли са описани педантично. Много добро впечатление ми 

направи това, че Ивелина Коцева-Георгиева освен обичайните за подобни 

изследвания дескриптивен анализ и оценки е потърсила и корелационни 

зависимости в получените резултати.  

От резултатите в анализа на корелации дисертантката прави извода, че 

„най-силна е корелацията между Твърдение 9 и Твърдение 10 (0.670), 

последвана от корелацията между Твърдение 1 и Твърдение 2 (0.516). 

Последното за пореден път е доказателство за връзката между разбирането на 

учебното съдържание по математика и разбирането на учебното съдържание по 

физика.” Тук имаме невнимателна формулировка: при 187 участници в 

експеримента, подбрани само от столични училища, не може да имаме 

доказателство на общовалидна (за всички ученици) връзка. По-правилно би 

било думата „доказателство” да се замени с друга, например „свидетелство”. 
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3. Приноси на дисертационния труд 

Основните приноси на дисертационния труд са предимно във втора и 

трета глава. Според мен те могат да си формулират така: 

 1. Поставяне на акцент върху понятието функция в методиката на 

интердисциплинарното обучение по физика и математика.  

2. Създаване на концепция и конкретна схема за интегрирано обучение на 

физиката и математиката с по-пълноценно използване на понятието функция в 

обучението по физика. 

3. Адаптиране на метода Peer Instruction за проверка на хипотезата на 

изследването на резултатите от проведения експеримент. 

4. Общо описание на публикациите, които отразяват дисертацията 

Резултатите на Ивелина Коцева-Георгиева, включени в разглежданата 

дисертация, са публикувани в:  

3 статии в сп. Bulgarian Physics Education. Физика: Методология на 

обучението 

2 публикации в сборници от доклади на конференции 

2 статии в сп. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. (SJR = 

0.210)  

 В 3 от тези 7 публикации тя е съавтор, а четири са самостоятелни. Като 

брой, обем и качество те са достатъчни, за да потвърдят добрите качества на 

материала в дисертацията. Специално трябва да бъдат отбелязани двете 

публикации в списание с импакт-фактор. 

5. Отражение на резултатите от дисертацията в трудове на други 

автори 

Не са ми известни цитирания на публикациите на Ивелина Коцева-

Георгиева. 

Нейните изследвания имат отражение в обучението на ученици, както и в 

специализацията и усъвършенстването на учителите. 

6. Принос на кандидата при колективни публикации 
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Според мен приносът на Ивелина Коцева-Георгиева в публикациите, в 

които е съавтор, е равнопоставен на останалите съавтори. 

7. Качества на автореферата  

Представеният автореферат адекватно отразява съдържанието на 

дисертацията. 

8. Други въпроси 

С използването на понятието функция във физиката са тясно свързани 

задачи от елементарната математика, които в миналото бяха елемент от учебната 

програма в училище (8-9 клас), а сега не са включени в нея: задачи за 

„геометрични места на точки”, повечето от които водят да изследване на 

траектория на движеща точка. Типичен пример: 

Задача. Дадена е полуокръжност Г с краища A и B. За произволна точка 

C∈Г (C не съвпада с A, C не съвпада с B) на страните AC и BC на триъгълника 

ABC външно за триъгълника са построени квадрати. Да се намери  

геометричното място на средата на отсечката, съединяваща центровете им, 

когато C описва Г.   

(Задача от 12-ия Турнир на градовете, 28 октомври 1990 г.) 

В тази задача е дадена траекторията на точка С: тя описва дадена 

полуокръжност Г. Трябва да се определи траекторията на средата на отсечката, 

съединяваща центровете на посочените в условието два квадрата. Движещата се 

точка се интерпретира като функция на времето (например двете й координати 

x(t) и y(t) може да се разглеждат като обикновени числови функции, или самата 

движеща се точка като крайна точка на променлив вектор, т.е. на векторна 

функция). Тук имаме пример, в който математиката използва идеи и 

терминология от физиката – в геометрична задача имаме идея за движение, 

изразена с термина „описва”. Така интердисциплинарното обучение става 

„двупосочно” – не само от с понятия от математиката към физиката, но и 

обратно. 

 

Заключение. 
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Като взимам предвид всички достойнства, приноси и недостатъци на 

представения дисертационен труд и качествата на кандидатката, давам 

положителна оценка на дисертационния труд на Ивелина Цвяткова Коцева-

Георгиева и препоръчвам на членовете на уважаемото Жури да й присъдят 

образователната и научна степен „доктор” в професионално  направление 1.3 

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физика). 

 

София, 06.05.2016 г.         Автор на рецензията: 

                                                                       проф. дпн Йордан Табов 


