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Дисертационният труд на Борислава Кирилова Виденова е посветен на 

изследователска практика, която има съществено научно-теоретично и практическо 

значение за обучението /респективно образованието в настоящото технологично 

общество. 

Като цяло той е разработен на високо научно низо, което следва от избора на 

подхода за изследване на проблема, от използвания инструментариум, от 

обработката на богатия фактически материал със задълбочената му аналитична 

интерпретация, с желанието на автора да изведе закономерностите в изследваната 

проблематика до надеждното им приложение в педагогическата практика. А това от 

друга страна показва стремежа на докторанта чрез резултатите от научното 

изследване да стигнс до издигане качеството на учебната дейност в съвременното 

училище на по-високо ниво. 

За да защитя тази теза ще започна първо с данните за докторанта - за неговата 

професионална реализация. 

1.Данни за докторанта 

Борислава Кирилова Виденова е завършила средно образование през 1995 

година в ПМГ „Акад.Никола Обрешков", АЕГ „Гео Милев" - гр. Бургас; висше образо-

вание - в периода 1995 - 2000 г. в Софийския университет „СВ.Климент Охридски", 

Факултет „Математика и информатика", магистър, специалност „Приложна 

математика"; специализация „Механика", професионална квалификация „Учител по 

математика и информатика". 

От юни 2000 г. до 2006 г. е преподавател по математика и информатика в 35 

СОУ ,Добри Войников". От 2006 г. до 2008 г. е преподавател по математика и 

информатика в международна гимназия „Проф. Васил Златарски", преподавател по 

математика в IB-Програмата и в същото време е помощник директор по учебната 

част, а от 2008 г. до момента е преподавател по математика в Американския колеж, 

град София. 

В периода 2013-2015 г. е задочен докторант в Института по математика и 

информатика към БАН, Секция „Образование по математика и информатика", с 

положени 3 изпита в областта на методиката на обучението по математика, при 

които е показала отличен успех. 

Владее английски език отлично и руски език на мкого добро ниво. 

Притежава технически умения и компетенции за .VIS Office (Word, Excel, Access, 

Power point), Windows 96/98/2000/ME/XP/Vis ta Data base systems, Internet. 

Професионалната кариера и научните интереси на Борислава Кирилова 

естествено я насочват към разработване на настоящия дисертационен труд. 

2.Данни за конкурса 

Настоящата рецензия е написана въз основа на Заповед на Директора на ИМИ-

БАН -№ 237 от 15.07.2015 г. и Протокол № 1 от 30.07.2015 г. от 1-вото заседание на 

Научното жури. 

За конкурса са представени: дисертация, автореферат, творческа 

автобиография, заповед за зачисляване в докторантура, протоколи за издържаните 

изпити съгласно план на докторантурата, заповед за отчисляване от 

докторантурата, протокол от 22.06.2015 г. от заседание на разширено научно звено 

към ИМИ-БАН, съгласно заповед №158/01.06.2015 г. ла Директора на ИМИ - БАН 
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(за предзащита), информационна карта на НАЦИД - образец 1 и образец 3, списък 

на публикациите по дисертацията, копия от публикациите, справка за приносите на 

дисертационния труд. 

Документацията отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

условията и реда за придобиване на научна степен и за заемане на академични 

длъжности в ИМИ -БАН. 

Не са забелязани нарушения на процедурата, тъй като са изпълнени всички 

изисквания на чл.31, ал.2 на Правилника за условията и реда за придобиване на 

научни степени и заемане на академични длъжности 

3. Характеристика на дисертацията и автореферата 

Дисертационният труд е разработен в обем от 148 страници. Структурата му 

обхваща: съдържание, увод, четири глави (Теоретичен анализ на изследването, 

методология на изследването в контекста на спецификацията и съдържателната 

рамка на въпросите от оценителен тест, успешно обучение в IB - системата, 

сравнителен анализ на постиженията на учениците в българската образователна 

система и IB системата), заключение, литература и приложения. 

Авторът с несъмнен интерес и компетенции се заема с решаването на един 

изключително важен за педагогическата практика проблем като анализира 

методиките на две различни образователни системи - българската и IB - системата с 

цел да проучи идеята до каква степен обучението по международната IB - програма 

влияе на постиженията на учениците, за да се формулират редица методически 

проблеми, които трябва да намерят решение в теорията и практиката на 

съвременното технологично обучение. 

Още в началото прави впечатление, че докторантът подхожда към тази 

тематика с една солидна методология, свързана с такива съвременни феномени 

като: 

1. Разработка на изследователска концепция на базата на богат теоретичен 

анализ в контекста на две различни образователни системи - българската и IBO; 

2. Задълбочено изследване на постиженията на представителна извадка от 

ученици в продължение на 5 години според Консорциума PISA (програма за 

международно оценяване на ученици); 

3. Стремеж към очертаване на бъдещи политики на базата на международния 

опит и както се отбелязва всичко това в дисертационния труд трябва да бъде 

използвано като обзорен поглед върху конкурентноспособността на българския 

подход в обучението; 

4. Определяне на математическата грамотност в най-общ смисъл, върху 

основата на уеднаквяване на стандарта спрямо различните изследвани групи, 

защото именно математиката е инструмент, както се твърди в дисертационния 

труд, за придобиване на умения за справяне с предизвикателствата на реалния 

живот. 

А сега в унисон с посоченото, да проверим, в композицията на дисертационния 

труд, проявения стремеж и усета на автора за функционалност на методическите 

решения. 

В увода са мотивирани подбудите за изследва; гето и успешно е ситуирана 

системата от проучвания, резултат от осъзнатата необходимост да се променят 

моделите на обучение в съответствие със социокултурните реалности в отговор на 

потребностите и интересите на обучаваните. 

Още, тук искам да отбележа, че избраната композиционна рамка е позволила 

на автора убедително да представи и защити гледната си точка по дисертационния 

проблем и освен това, че е и първото, може да се твърди, според мен, цялостно 
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изследване по отношение на математическата грамотност на ученици от различни 

образователни системи, при които чрез сравнителен анализ на успешни практики се 

предлагат специфични техники за формиране на математически умения. 

В първа глава умело се търсят решения на проблемите: по какъв начин да се 

стигне до по-рационален и ефективен път за овладяване на интегрирани знания, 

необходими в съвременния глобализиран свят. 

С проследяване на историческия път на развитие на образователни системи се 

стига компетентно до съвременни тенденции за повишаване качеството и 

ефективността на учебния процес. Имайки за основа концепциите на консорциума 

PISA и IBO относно формирането на математически умения у учениците, авторът 

насочва вниманието си към основните елементи на инструментариума на 

изследването и процедурите на оценяване на математическата грамотност като в 

тази насока стига и до един от приносите си - определяне на точен критерий за 

оценяване, наречен по-кратко „Рубрика". 

По-общо основните акценти в първа глава са отправени към: 

1. Подробно описание (теоретично) на концепциите на консорциума PISA и IBO 

в контекста на формиране на математически умения у учениците. 

2. Класификация на логическите процеси, според таксономията на Б. Блум. 

3. Въвеждане на национални тестове, при които външните стандартизирани 

оценки за мониторинг на образователната система са свързани с вътрешните 

оценки или самооценки от страна на училищата. 

Обръща се внимание специално на основния понятиен апарат с насочсност 

върху изследване на математическата грамотност и в тази връзка с измерването на 

уменията, компетентностите, като специално се разглежда оценъчен тест. 

В първа глава се обръща внимание и на предназначенията на някои 

таксономии в обучението в исторически аспект и основно, разбира се, се спира 

вниманието на IB - програмата в контекста на PISA и какво представлява IBO и 

нейните три програми за обучение (Програма за начално образование (PYP), за 

средно образование (MYP) и дипломна програма (DP)), както и на класификацията 

на IB - предметите по групи (класифицирани в 6 групи). 

В заключение са направени и някои изводи (както е редно), например, от рода 

на: носителите на IB - диплома успешно продължават обучението си, а това озна-

чава подчертания стремеж на автора (с резултатите от научното изследване) да 

търси и намира начини за по-високо ниво на развитие на качеството на обучението 

в съвременните училища (в това число и в България). 

Описаната последователност в действията на автора е предала на дисерта-

ционния труд белезите на цялостност и завършеност. 

Преди да коментирам втора глава ще отбележа още, че критичното осмисляне 

на литературните източници е показател за добра осведоменост и познаване на 

актуалните проблеми на феномена „оценителен тест", чрез който във втора глава се 

очертават „приликите и разликите между общи модели и специфични решения 

относно целите и очакваните резултати от обучението по математика според 

учебната програма в България" (виж с.ЗО). 

Всъщност теоретичният анализ е и оригинален опит да се изгради авторско 

мнение за същността и характеристиките на сравнителния анализ между IB и 

българската образователна система. 

Втора глава засяга методологията на изследването в контекста на 

спецификациите и съдържателната рамка от оценителния тест. 

Тъй като в основата на методологията стоят принципите, методите, формите и 

средствата на изследването, правилно в дисертационния труд те са съотнесени към 
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систематизация с акцент „оценка и контрол" по отношение на всички основни 

инструменти и правилно се счита, че с последните (имат се предвид принципите, 

методите, формите и средствата) „могат да се идентифицират собствените 

постижения не само на учениците, но и на обучаващите и върху тази основа да се 

проектира развитието на познавателната им активност." (с.31), т.е. уникалната им 

комбинация, както се споделя на с.ЗЗ, представлява „търсенето на евристични 

стратегии за високи постижения в много области при решаване на житейски 

проблеми." 

В основата на втора глава стои и идеята да се проучи дали и до каква степен 

факторът обучение по международната IB-програма оказва влияние върху 

постиженията на учениците. На тази база се очертават общи тенденции да се 

формулират различни политики, свързани с анализ на постиженията на 

представителна извадка от ученици върху тест по мат ематика в продължение на 4 

години (с.34), според изискванията на Консорциума PISA. 

За целта на изследването се разработва инструментариум за оценка на 

грамотността на учениците, аналогичен на PISA, който е единият от приносите на 

автора в дисертационния труд. 

Много компетентно са образувани и целевите групи (3 на брой) на участващите 

в експеримента ученици, а също и компетентно е осъществена спецификацията и 

съдържателната рамка на въпросите от оценителния тест, за които се споделя (виж 

с.35), че „Всички констатации изразяват позицията на автора и не могат да бъдат 

считани за официално становище на Консорциума PISA)(а това означава принос на 

автора!) 

По-нататък в тази глава е изяснено как се оценяват отговорите в теста на 

всяка от предложените 14 задачи със съответен коментар за усвоените умения и 

измерваните компетентности. 

Много подробно се спира вниманието и на скалата на оценяване и праговите 

стойности с насоченост върху количествените резултати от проведеното изследване, 

подробно представени със сравнителна диаграма за постигнатите резултати по нива 

на трите целеви групи и сравнение между постигнатите резултати от IB и не-1В 

ученици и от гледна точка на методиката по компетентности в определените 

съдържателни области. 

Направен е също и анализ на очертаните тенденции и трайните образователни 

дефицити в постиженията на учениците, т.е. свършена е огромна по обем работа на 

базата на емпиричното изследване. Позитивно впечатление прави и коректността 

при представянето на изследователския дизайн. 

Поместената в тази глава информация ни показва, че е налице съдържателно, 

логическо единство между целевите, инструменталните, процесуалните и 

резултативни компоненти на проведеното изследване. 

В трета глава е изяснена методиката на успешното обучение в IB - системата. 

Разглежда се т.нар. ф о рмативно оценяване, т.е. методът FA. Сравнителният анализ 

засяга успешно приложени техники в контекста на методиката на преподаване в IB 

- програмата и българския модел и възможностите в тази насока за подобряване на 

качеството на обучението в рамките на настоящата училищна система в България. 

Обръща се преди всичко внимание на метода FA през погледа на Б.Блум и 

неговата методика, която се съобразява с индивидуалните потребности на 

учениците, които обучаващите трябва да имат предвид, т.е. да се търсят и намират 

техники, чрез които новите знания да бъдат усвосни в рамките на класната стая. 
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Друг важен момент в трета глава е сравнението между методическите подходи 

за преподаване и оценяване на учениците според българската система на обучение 

и 1В-системата. 

Детайлно е изяснено общото и различното в двете системи. 

Въз основа на сравнителния анализ авторът прави извода, че независимо от 

някои общи изисквания, стандартите за преподаване в българското училище не са 

уеднаквени, докато в образователния подход при IB - системата, ключов фактор в 

обучението са изисквания както към учениците, така и към преподавателите. В тази 

насока са направени редица изводи за предимствата на обучението чрез IB -

програмата. Дадени са и редица примери за евристичния подход при IB -

системата, а заключението в изводите е, че в проведеното количествено изследване 

учещите по програмата и методите на IB показват по-високи резултати. 

Посочени са и резултати от формативпо оценяване в педагогическата практика 

на Американския колеж в София, както и съществени разлики в оценяването и 

учебното съдържание между българската и IB - системата с коментар на експери-

менти и получени резултати. 

Интерес представлява и използването на формативното оценяване в 

домашната работа . При това е приведено доказателство на посоченото (виж с.94-

97) и представени критерии за успешно задаване на домашна работа. 

Още, в тази глава се обръща внимание в обучението по математика на 

Дипломната програма на IB, която приключва с вътрешно и външно оценяване по 

шест предмета в края на втората година, като за целта са разгледани и доста 

примери (с.99-110). 

В синхрон и с други изследвания, авторът стига до заключението, че е 

необходима реформа за предаване на съвременен облик на българската просвета, 

респективно, че не може да се очаква съществена промяна в образователната 

система, докато преподавателите не могат да получават постепенно квалификация. 

Правилен е изводът на с.110, че „...професионалната подготовка би трябвало да 

координира тясната връзка между новите учебни програми и модерни методи на 

преподаване, чиято цел е да подготвят учениците за практически ориентирано 

обучение и успешно кариерно развитие". 

Глава четвърта се отнася до сравнителен анализ на постиженията на 

учениците (в българската образователна система и в IB - системата). 

Представен е задълбочен анализ на постиженията на учениците, обзор на 

анализа на резултатите от международните тестове, анализ на постиженията на IB -

учениците според доклада на IBO и многофункционален анализ на училищните 

различия между IB и не-IB училищата. 

С помощта на надеждни изследователски процедури се обосновават 

оптималните средства за методическо въздействие. Сьс задълбочена математико-

статистическа обработка е доказана научната достоверност на предлаганите 

решения. 

И наистина, богатият емпиричен материал и задълбочената математико-

статистическа обработка отразяват правилно съществуващите методически 

постановки, с които се обогатява изследването на тази проблематика. 

От осъществения анализ могат да се направят още и следните изводи: 

1. Моделът, предложен от автора може да бъде масово приложим; 

2. Утвърждава се определен стил на обучение на учениците от тази възраст и 

се стига до рационализиране на обучаващата дейност на учителя (обучаващия); 

3. Стимулира се активността на учещите се, при което последните се 

мотивират в ежедневната си учебна работа; 
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4. Според автора „външното оценяване по международни стандарти 

гарантира качеството на придобитите знания" (виж с.119); 

5. Акцентът е върху ясно изразен профил на ученика - обучение през целия 

живот. 

В края на глава четвърта са класифицирани и някои недостатъци на IB 

обучението, които се отнасят до приложението му в България, от които искам да 

подчертая само липсата на признание от Министерство на образованието, а 

съществуването на останалите е нормално, (виж с. 121). 

По-нататък в дисертационния труд са систематизирани основни изводи от 

проведеното изследване (12 на брой!), с.121 - 126. В тази част би било по-добре да се 

прецизира текста като изводи, препоръки и предложения за бъдещи изследвания по 

разглежданата проблематика. 

Въз основа на посочения анализ и оценка на дисертационния труд могат да се 

формулират и основните приноси: 

1. Представен е задълбочен теоретичен анализ, въз основа на който е 

систематизиран основният понятиен апарат, необходим за осъществяване на 

изследването, свързано с търсене на подходяща парадигма за оптимизиране 

оценяването на постиженията на обучаваните. 

2. Разработени са успешни техники на преподаване, доставящи възможности 

за подобряване качеството на обучението, като за целта е разработен методически 

инструментариум за оценяване на математическата грамотност на обучаваните. 

3. В изследването е използван метод за формативпо оценяване, който има 

приносна стойност не само по отношение на оценяването на постиженията на 

обучаваните, но и за оценката на степента на успеваемост на обучаващите. 

4. Систематизирани са съществените различия в учебното съдържание и 

оценяването на постиженията на обучавани и обучаващи в двете изследвани 

системи и са посочени съответните им предимства и недостатъци в този контекст. 

5. Разработен е критерий за оценяване, наречен „Рубрика", който е в основата 

на създаването на „Профил на ученика" и на систематизирането на CPD (система за 

професионално развитие на обучаващите) - за постоянното им усъвършенстване. 

В научните приноси е намерена, точна може да се каже, пропорция между 

необходимата категоричност и допустимата условност. 

Успехът на автора, според мен е, че е съумял да представи образователната 

система „такава, каквато е" и „такава, каквато трябва да бъде". 

Основните положения в дисертацията са направени достояние на 

методическата общност чрез 5 публикации - 4 на кирилица, 1 на латиница, 

публикувани са: 2 в сп."Математика и информатика" (2012 г. и 2015 г.), 1 в 

„Математика и математическо образование" (2015 г.), 1 на Международна научна 

конференция (2015 г.) и 1 в годишника ,Дидактическо моделиране", том 5 (2015 г.), 

ИМИ-БАН. 

Две от публикациите са самостоятелни и три - в съавторство. Три от 

публикациите се отнасят до формативното оценяване.Имайки предвид, както 

посочих по-горе, че то е съвкупност от практики и стратегии, водещи до промяна на 

техниката на преподаване, авторът търси и намира нестандартни практически 

подходи, включени във формативното оценяване, за да посочи възможности да се 

направи детайлна диагностика на успеваемостта на преподаването в клас. В този 

контекст се търси и отговор на въпроса: Как домашната работа би могла да бъде 

включена към този метод? Например в публикацията, отнасяща се до 

педагогическата практика на Американския колеж са систематизирани изводи за 

ползата от методиката, която се предлага, тъй като се увеличава шанса за по-висок 
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академичен успех, а в публикацията, свързана със сравняването на двете системи -

българската и IB-системата в областта на математиката е направен компетентен 

анализ на постиженията на представителна извадка от ученици на базата на 

тестове по математика, според изискванията на Консорциума PISA. 

В една от публикациите е засегнат и въпроса за учебното съдържание. 

Акцентува се на раздел от линейната алгебра, свързан с понятието „матрица", което 

намира голямо приложение като инструмент за разрешаване на реални житейски 

проблеми в контекста на т.нар. матричен метод за решаване на линейни системи 

уравнения, но казаното се отнася до обучението по IB-програмата. В тази 

публикация се доказва възможността на изследваната проблематика за развитието 

на творческото и аналитично мислене на учениците. Систематизирани са редица 

примери в тази насока, които показват бързото справяне с проблемите при 

решаване на линейни системи уравнения чрез матричния метод, който все още, 

както посочва авторът, не се използва в българската образователна система. 

Убедена съм, че посочените идеи в публикациите ще окажат плодотворно 

въздействие върху теорията и практиката. Предложените технологични решения ще 

намерят подобаващо място в една съвременна методика на обучението в контекста 

на преподаването и оценяването. 

Авторефератът е разработен в съответствие с изискванията. Отразени са 

обективно основните твърдения на дисертацията. 

Богатият емпиричен материал доказва формулираната в началото хипотеза. 

От заключението на дисертационния труд много добре се вижда, че избраната 

композиционна рамка е позволила на автора убедително да представи и защити 

гледната си точка по дисертационния проблем. Ефектът от проучването се проя-

вява, както по отношение на използваната методическа система и нейното 

модифициране в настоящето и предстоящото бъдеще, така и в осигуряването на 

дейността на обучаващия с експериментално проверени технологични решения. 

Също мога да твърдя, че с използваната методическа система и с резултатите от 

изследователската дейност, дисертационният труд е в съзвучие с плодотворните 

тенденции в развитието на методическата наука. 

Полезното от изследването може да се търси, наистина, и във възможностите 

му за развиване на способностите и на самия учител (обучаващия), както посочих 

по-горе, тъй като в дисертационния труд преобладава дескриптивният, а не пре-

скриптивният подход. Учителят трябва не въз основа само на личностните си 

предпочитания, но и на резултатите от анализа на потребностите, възможностите и 

интересите на учещите се, да подбира методическите подходи на обучение. 

И още впечатлява езикът и стилът на изложението и склонността на автора да 

се съсредоточава върху есенциалното в тази слабо разр аботена област. 

От посоченото до тук се вижда, че в представения дисертационен труд 

успешно и убедително е разработен сложен интердисциплинарен проблем с актуално 

значение за педагогическата теория и практика. Осъществено е мащабно, високо-

профилно научно изследване. Получени са значими научни резултати с приносна 

стойност за теорията и педагогическата практика. 

Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното жури 

да препоръчат предложението ми пред по-висшите инстанции в йерархията да 

присъдят на Борислава Кирилова Виденова ОНС „доктор" в Област на висше 

образование, 1 .Педагогически науки, Професионално направление 1.3.Педагогика 

на обучението по научна специалност „Методика на обучението по мадематика". 

20 08 2015 проф. Марга Георгиева 
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