
СТАНОВИЩЕ  

 

 от доц. д-р Мая Цанкова Гайдарова,  

катедра Методика на обучението по физика, 

Физически факултет, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

относно 

дисертационния труд за получаване на образователно-научната степен „Доктор” 

по научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по физика 

 на Светослав Светославов Забунов, 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра МОФ, Физически факултет, СУ  

 

Светослав Забунов е възпитаник на Техническия университет–София, завършил 

с магистърска степен специалност компютърни системи през 2001 г. След това е 

работил по тема, свързана със създаване на модел за индивидуално-адаптивна система 

за е-обучение, като създава среда и авторски език за интерпретатор на езика за 

описание на лекции по физика, лабораторни упражнения, тестове и др. С натрупан опит 

в теорията на формалните езици и граматики, отчитащи спецификата на съвременните 

компютърни системи за обучение, той е  зачислен през юни 2009 г. за докторант на  

самостоятелна подготовка към катедра МОФ с работна тема – Индивидуално-

адаптивна система за е-обучение по физика за студенти във висшите училища. В 

последствие темата беше уточнена и конкретизирана само за курса по механика за 

първи курс на Физическия факултет, а от богатите възможности на е-обучението бяха 

избрани компютърните симулации като най-значимата  и неразработена част.    

Поради естеството на формулираната тема на докторанта бяха определени 

изпити по физика  и статистически методи в дидактическите изследвания, както и 

изпит за докторантски минимум по методика на обучението по физика, които той 

положи с отлични резултати.  

Темата на дисертационния труд е изключително значима поради факта, че в 

България състоянието на т.н. електронно обучение е предимно на описателно и 

теоретично ниво, без да е направена работеща система в областта на симулациите, 

която да е с доказана ефективност. Прегледът на такива симулации в световен мащаб 

показва, че количеството им е оскъдно и са  разработени „на парче”, т.е. демонстрират 

ограничен брой явления от дадена физична област.  

Тази липса на система от симулации за обучението на студенти по механика се 

запълва частично с настоящата разработка. Доказателство за това е проведеният 

експеримент по използване на симулациите в лекции и семинари, както и 

самостоятелната работа с тях в създадения от докторанта сайт http://ialms.net/sim , в 

който ежедневно се регистрират посетители,  работещи със симулациите. 

Работата има изключително приложен характер, универсална е по съдържание  и 

може да бъде използвана  и от  студенти от други висши училища, изучаващи общия 

курс по физика-механика. 

За качествата на дисертацията говори и броят на публикациите–пет, които 

отразяват нейната съществена част , от които две са в реферирани списания.  

В качеството си на научен ръководител на дисертанта искам да отбележа 

изключителния му ентусиазъм, упоритост, способност за вникване в детайла, 

самостоятелност, както и умения за усвояване на голяма част от съдържанието на 

теоретичната механика и висша математика за създаване на симулации, които до 

http://ialms.net/sim


голяма степен отразяват реалната действителност. Този труд изисква голяма 

всеотдайност и време.  

Създадените симулации отчитат повечето от  съществуващите връзки в 

поведението на два основни обекта – сферично махало и твърдо тяло. Основното им 

преимущество се състои в изчерпателното визуализиране на движението на твърдо тяло 

и сферично махало при различни начални условия, като се допускат и по-прости частни 

случаи, които се изучават в курса по обща механика.  Още повече, в направените 

симулации могат да се внедряват нови идеи и да се разшири спектъра от явления, които 

се демонстрират.  

Интерфейсът на продукта е изключително опростен, с цел осигуряване на 

достъпност за всеки студент, независимо от равнището му на подготовка. Така всеки 

може да ползва симулациите за създаване на начална представа за формализма на 

векторното представяне на физичните величини, векторните произведения, които  

представят връзки или поведението на моделите в граничните им случаи. 

Като допълнителна проверка и верификация на симулациите служи и 

направеното аналитично решение на уравненията на Ойлер и сравняване с численото 

решение по време на симулацията. 

Резултатите от проведените наблюдения и анкетата със студентите категорично 

потвърждават хипотезите за повишаване на мотивацията на студентите и подобряване 

на разбирането им за физичните процеси и явления, които изучават. 

Препоръките ми към докторанта се отнасят до продължаване на работата по 

създаване на симулации в механиката, особено в областта на трептения и вълни, за да 

се получи пълен набор, визуализиращ най-абстрактните понятия и зависимости в 

механиката, които затрудняват изучаването й.  

Представената работа според мен е завършена и цялостна и отговаря напълно на 

изискванията за дисертационен труд. Структурирана е логично и последователно, на 

добър език. Дефинирани са цели, чието постижение е подложено на проверка.  

Претенциите за приноси, основни – проектирана и създадена работеща система от 3D 

симулации с платформена независимост и реализиран дистанцонен достъп в интернет 

среда, са напълно основателни.    

Предлагам на уважаемото жури да присъди на Светослав Светославов Забунов  

образователно-научната степен „Доктор” по научната специалност 05.07.03– Методика 

на обучението по физика. 

 

 

 

 

7 юли 2011г.                                                        Член на научно жури: 

       /доц  д-р  Мая Гайдарова/        

 

  
  
  
  

 

 

   


