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1. Характеристика на научния труд на докторантката 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е в обем от 179 страници и е 

структуриран в три глави, заключение и изводи. Библиографията обхваща 176 литературни 

източници, 26 от които на латиница и пет интернет-адреса.  Представени са и 15 

приложения към обучаващия  и контролния експеримент в обем от 58 страници. В 

дисертационния труд резултатите са анализирани и онагледени чрез 39 таблици и 

прилежащи към тях диаграми и 47 фигури. 

Формулираната тема и съдържанието, което кореспондира с нея са основа за 

систематизирането на актуални перспективи за защита на изследователския интерес 

на докторантката. Основания за това са и представените публикации, които определям 

като съответстващи на проблематиката на дисертационния труд.  

Работната хипотеза, целта и задачите на дисертационният труд са поставени 

коректно и точно. 

Избраните методи за изследване позволяват да се придобие достоверна и обективна 

информация по темата. 



Дисертацията, авторефератът към нея, публикуваните статии и представените 

документи отговарят на законовите и подзаконови изисквания за защита на научната 

степен “Доктор”. 

 

2. Актуалност и значимост на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа важна и значима информация за интерактивните 

форми на организация на обучението на подрастващите и усъвършенстването на 

когнитивните им компетенции, както и за осъзнаването на уменията им за учене на 

основата на систематизирано образователно съдържание. 

Рецензираният труд е сериозна задълбочена научна разработка. Той разкрива в 

детайли, позовавайки се на голям брой литературни източници, нормативни документи и 

собствени изследвания, състоянието на обучението в природонаучни сфери на общата 

образование и на подготвката на студентите за интерпретирането му от позициите на 

науката биология във висшето образование. 

Всичко гореизложено има значителна теоретична и практическа стойност за 

обучението на учениците по биология  и здравно образование и по биохимия на 

студентите. 

 

3. Теоретико-научна оценка на литературния обзор и категориалния апарат 

В първата глава (75 страници) – теоретичната постановка на проблема са 

диференцирани четири основни посоки: 

◘ Съвременно и аналитично поставяне на прироритети за 

усъвършенстването на методите на обучение в общото и във висшето 

образование; 

◘ Диференциране на същността и функционалната ценност на играта в 

съвременното образование; 

◘ Разновидностите на дидактичната игра и на технологиите на 

използването й в образованието с подрастващите ученици и студенти; 

◘ Динамика на мотивацията в учебно-познавателната дейност на учащите 

се при използването на игровите технологии. 



 Тези насоки са сравнително представени и интерпертирани при коректен прочит и 

анализ на изследвания у нас и в чужбина, като Е. Цанкова обосновава критично и 

задълбочено новите приоритети за усъвършенстването на образованието в два 

взаимосвързани негови етапа – средното и надграждащото го висше образование като 

тенденции за използването на интерактивните технологии на обучение.  

Доказва се убедително чрез присъствието на авторитетни изследователи значението 

на играта като синтезна култура на познанието и социализацията, осигуряваща адекватни 

мотивационни нагласи у подрастващите в условията на обучението.  Всичко това се 

подчинява на усилията да се откроят негативните страни на дисциплинарния характер на 

обучението в образователните институции, както и да се изведат позитивните функции на 

интерактивните технологии за оценяването на постиженията на обучаваните.  

Като положителни резултати тук дължа да отбележа съвременно поднесената и 

целесъобразно структурирана постановъчна част на проблема, както и  аналитично 

интерпретираната научна литература за доказване на позитивно ориентирани тенденции на 

връзка между интеракция и обучение в съвременното образователно пространство. 

 

4. Експериментална програма и иновативност на изследователските 

технологии 

Във втора глава (47 страници) се представят дизайнът и методиката на 

педагогическото изследване. Прецизно са систематизирани основните параметри на 

изследването, неговите етапи, методите и показателите за анализирането и за 

обработването на получените изследователски резултати. Изследването е систематизирано 

като педагогическо, но обобщаването на данните е насочено към методическото 

усъвършенстване на интеракцията с учениците и студентите в съдържателно тематичен 

контекст, свързан с учебните предмети и с преподаваните учебни дисциплини.  

Това определено превръща дизайн-процесът на експерименталната част в 

убедително преимущество на  докторантката. Мога да твърдя, че тя разработва отворена 

програма за проследяване на състоянието на образователните процеси, както и за 

използването на нагласи към интерактивното включване на дидактичната игра в 

практиката на образователните институции, както вече посочих върху обучавани в 

различни образователни степени.  



Прецизно и етапно е обособен моделен алгоритъм за разработване и апробиране 

на дидактични игри за конкретното учебно съдържание, приложими в обучението по 

биология в средното и по биохимия във висшето училище.  

На базата на така изградения моделен алгоритъм са разработени група дидактични 

игри по биология за средното и по биохимия за висшето училище, съобразени с учебното 

съдържание и възрастовите особености на учащите се, представени във втора глава, а 

дидактичните материали са представени в Приложения № 3-13. 

 

5. Анализ и обобщение на резултатите от изследването и тяхната проективност 

В глава трета (41 страници) на дисертационния труд, успоредно с представянето 

на резултатите от апробирането на експерименталната програма, се извършва обективно и 

прецизно интерпретиране на гледни точки на участващите в обучителния модел, както и 

неговия многоаспектен количествен и качествен анализ.  

Тук мога да посоча като постижение на докторантката способността й да извършва 

обобщаване на оценъчен и прогностичен компонент на статистически данни. По този 

начин спецификата на организация на апробирания модел се доказва при съобразяване със 

съответния етап и степен на образователна подготовка. 

Като значими приноси на докторантката мога да отчертая следните: 

o разработването, апробирането и научното доказване на значимостта 

на експериментален модел, ориентиран към интерактивни технологии 

инструменти за комуникация  и придобиване на информация, 

съобразно проблематиката на образованието на подрастващите в две 

образователни надграждащи се степени;  

o структуриране на образователно съдържание за разработване на 

комуникативна образователна среда чрез обучителния модел и 

системата от дидактични игри; 

o сравнително анализиране на технология за ефикасност и ефективност 

на обучението и оценка на знанията на подрастващите (ученици и 

студенти) чрез системата от дидактични игри;  

o дейности за комуникация  и търсене на информация, както и чрез 

нива на обучителния процес в разширена игрово-образователна среда; 



o обобщаване на изводи и варианти от интерактивни технологии при 

реализиране на обучителни програми от дидактични за ученици и 

студенти, което безспорно може да служи като позитивен пример в 

практиката на учителите и преподавателите. 

 

В заключение: Като имам предвид позитивните ми, откроени в рецензията бележки 

и очертаните научни приноси на докторантката, давам положителна оценка на 

дисертационния й труд ,, Дидактическите игри в процеса на обучение по “Биология и 

здравно образование” в средното и по „Биохимия” във висшето училище” и предлагам на 

уважаемите членове на научното жури да присъдят на Емилия Цанкова образователната и 

научна степен „Доктор”. 

 

 

2.12.2012 г.  

Проф. д-р Весела Гюрова 

СУ “Св. Климент Охридски” 


