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1. Актуалност на изследвания проблем.  

Актуалността на проблема за интегрирането на достиженията на 

информационните технологии в образованието не подлежи на съмнение. За 

това свидетелстват и множеството стратегии, решения и различни нормативни 

документи, които очертават съвременните политики в образованието. И ако 

изследванията, свързани с чисто техническите възможности за интегриране на 

технологиите сочат безспорни предимства, то открито остава 

изследователското поле, свързано със създаването на педагогически модели, 

които водят до ефективното използване на този технологичен потенциал в 

образованието. Според множество автори, изследванията за възможностите и 

влиянието на технологиите върху дизайна и методиката на обучението са малко, 

при това силно контекстуализирани и изводите от тях не са еднозначни. Това с 

особена сила звучи ако проблема се разглежда от ъгъла на съдържателната 

специфика на различните предметни области, които са обект на усвояване в 

различните образователни степени.  

Посоченото до тук най-общо очертава границите, в които докторантът е извел 

своите мотиви за избора на изследователската тема, което приемам за изцяло 

обективно. 

2. Характеристика и оценка на дисертационния труд и приносите 

Предоставеният ми за становище дисертационен труд е оформен според 

изискванията. Разработен е на 198 страници основен текст и 93 страници 



приложения. В основният текст са включени множество схеми, илюстриращи 

концепции и обобщения, таблици, графики, диаграми. 

2.1. Познаване на изследваната проблематика.  

Списъкът от литературни източници обхваща 140 автори, от които 74 на 

кирилица, 66 на латиница и 27 интернет адреса. Литературните източници като 

тематика и актуалност са релевантни на обсъжданата в дисертацията 

проблематика и илюстрират умения на докторанта за търсене и анализ на 

изследвания в областта и извеждане на тяхна основа на теоретични обобщения. 

2.2. Обща характеристика на дисертационния труд. 

Като структура дисертационният труд включва две взаимосвързани и 

произтичащи една от друга части – теоретичен анализ и модел на електронно 

базиран университетски курс по хистология, подчинени на обща 

методологическа рамка, с очертани граници за създаването, приложението и 

експериментирането на модела. Обектът и предметът на изследването, 

коректно формулирани в интегративното поле на МОБ, стоят в основата на 

идейния замисъл на докторанта, отразен и в поставените изследователски 

въпроси. Добрата подготовка на докторанта по отношение на методологията на 

педагогическите изследвания се илюстрира в явен план от връзката: обект и 

предмет на изследването – изследователски въпроси – методи на изследване – 

цели – ключови понятия за теоретичен анализ – концептуална рамка на 

конструирания модел. Теоретичният анализ е с два центъра: електронно 

базираното обучение във висшето образование и спецификата на обучението 

по хистология в ОКС Бакалавър. Обобщенията на докторанта по отношение на 

възможностите на Moodle за създаване и прилагане на университетски курс, 

интерактивността и мултимодалността в обучението са „разположени“ в поле, 

рамкирано от спецификата на съдържанието на подготовката на студентите по 

хистология и спецификата на уменията. По този начин докторанта изгражда 

теоретичната основа на своя модел, в който имплантира базисните критерии за 

управление на качеството на подготовката на студентите. Така обоснованият 

модел е описан като структурни елементи и взаимоотношенията между тях. Тук 

специално искам на отбележа прецизно изведената система от умения, които са 

обект на формиране и създадените нови инструменти за това – комплекси от 

задачи за всяка тема от програмата. Задачите са с „точен адрес“ – определени 

умения, разположени на три равнища: фактическо, концептуално и процедурно. 



В модела са включени и инструменти за измерване на подготовката на входа и 

изхода. Моделът е цялостен, интегративен конструкт, описан и защитен като 

методическа технология, като анализът на резултатите от неговото 

експериментиране илюстрира и ефективността му.  

2.3. Приноси на дисертационния труд 

Обобщено, теоритико-приложните приноси на дисертационния труд могат 

да се диференцират по следния начин: 

 Осъществено е изследване, изведено от потребности на практиката на 

обучението във висшето образование и в частност по научната 

дисциплина хистология по отношение на формирането на специфично-

предметни умения в контекста на външно зададени граници на 

взаимоотношението „част-цяло“. 

 Описана е спецификата на хистологичните обекти и са изведени 

взаимоотношенията „вербално-визуално“ като основа за формирането на 

понятията и уменията в курса.  

 Обоснована в теоретичен и приложен план е положителната роля на  

интеграцията на електронното обучение и методическите технологии като  

насока за усъвършенстване на подготовката на студентите в 

съвременните условия и изходна позиция при изграждане на 

нормативната документация за управление във висшето училище. 

 Изграден е теоретично обоснован модел на електронно-базиран курс по 

научната дисциплина хистология (практически упражнения) в рамките на 

изискванията на учебната програма като нормативен документ. В рамките 

на курса са изведени и теоретично обосновани системата от понятия 

(дефинирани и съответно визуализирани) и системата от умения, 

декомпозирани на три равнища с техните връзки и взаимоотношения.  

 Определени са параметрите на ситуацията в платформата Moodle, в 

чиито граници са включени: а) нови комплекси от задачи като „инструмент“ 

за преобразуване на интегралния конструкт „понятия – умения“ от външен 

във вътрешен план; б) нови типове задачи като структура и измерения за 

предметната област хистология; в) нови „инструменти“ за измерване на 

състоянието на входа и изхода на подготовката на студентите и нови 



средства за визуализация на учебната информация. 

2.4. Автореферат и научни публикации по темата на изследване. 

Авторефератът е в обем от 48 страници и представя коректно, обосновано и 

достатъчно пълно основните аспекти и резултати от осъщественото изследване. 

Научните публикации са в полето на изследваната проблематика и отразяват 

концепции и етапи от осъщественото изследване. 

Дисертационният труд на ас. Нечева притежава редица достойнства на 

теоретично и приложно равнище, с които удовлетворява изискванията за едно 

докторантско изследване. Авторката демонстрира сериозни познания в 

изследваната област, подчертани аналитико-синтетични и интерпретативни 

умения. Направените от изследването изводи и формулираните приноси са 

съдържателни и логически коректни с подчертана практическа стойност. 

Всичко това ми дава основание да предложа на научното жури да 

присъди на Виктория Георгиева Нечева образователната и научна степен 

„доктор“ – област на висше образование – 1. Педагогически науки; 

професионално направление – 1. 3. Педагогика на обучението по…..; научна 

специалност – Методика на обучението по биология (05. 07. 03). 
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