
СТАНОВИЩЕ  
 

от доц. д-р Георги Андреев Юручев  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Филиал Смолян, член на научното 
жури за защита на докторска дисертация определено със заповед № 2472 от 
04.10.2013г. на Ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград 

 
Относно: Дисертационен труд на тема: „ Ефективност на оценяването на студенти 

чрез компютърни тестове по общотехнически дисциплини” разработен от инж. Евдокия 
Панайотова Петкова – докторант в самостоятелна подготовка в катедра „Технологично 
обучение и професионално образование” при факултета по педагогика към ЮЗУ „Неофит 
Рилски” – Благоевград. На основание чл. 9 от ЗРАСРБ, чл. 30, ал. 3 от Правилника за 
приложение на ЗРАСРБ, чл. 4, ал. 3 от Вътрешните правила за развитие на академичния 
състав в ЮЗУ „Неофит Рилски” и решение на ФС на Факултета по педагогика /Протокол 
№ 22 с дата 25.09.2013 г./ във връзка с провеждане на защитата на дисертационен труд за 
присъждане на ОНС „доктор” по научна специалност Методика на обучението по техника 
и технологии, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на 
висшето образование 1. Педагогически науки. 

Във връзка с процедурата за защита на дисертационния труд на инж. Евдокия 
Панайотова Петкова изграждам своето становище въз основа на проучени и 
анализирани предоставените ми в електронен вариант материали. 

1. Описание на материалите 
Дисертационният труд е в обем от 227 страници. С този си обем дисертацията 

напълно отговаря на изискванията за изготвяне на докторантури, с цел получаване на 
образователната и научна степен „Доктор”. Цитираните източници са общо 102, от 
които 66 – на кирилица, 8 на латиница и 28 позовавания на ИНТЕРНЕТ адреси. 
Направеният задълбочен анализ на резултатите от досегашните научни изследвания  
съдържа достатъчен по обем информационен материал, който отразява изчерпателно 
теоретичния и експериментален опит по темата и показват, че докторантката е навлязла 
дълбоко в проблема, запозната е с актуалното му състояние, което позволява да го 
доразвие в необходимата за целите на дисертацията степен. 

Дисертацията е структурно изградена от увод, четири глави, заключение и изводи, 
приноси на дисертационното изследване, списък на научните публикации по темата на 
дисертационния труд. За пояснения към основния текст са представени 27 приложения, 
разположени от стр. 177 до стр. 227 на дисертацията. 

Представеният автореферат от 46 страници е високо информативен и коректно 
отразява основните моменти  на дисертационния труд.  Съответства по форма и по 
съдържание на изискванията. В него са отразени шест публикации по темата на 
представения дисертационен труд. 

2. Обща характеристика и оценка на дисертационния труд 
Актуалност на тематичната област и отношението на докторанта към нея. 

Докторантката инж. Евдокия Панайотова Петкова е работила по проблем, тясно свързан 
със съвременното образование – надежден инструмент за измерване и оценка 
постиженията на обучаваните. Заявеното намерение да се изследва тази проблематика се 
основава на обстоятелството, че през последните десетилетия ролята на контрола, на 
изпитването и оценяването на знания, умения и компетенции нараства извънредно много 
не само в училище, но и в различни сфери на производството и културния живот. От друга 
страна  насочването на вниманието към различните аспекти на изпитването и разкриване 
интересни явления и закономерности, особено чрез приложението на комуникационните и 



информационни технологии в този процес е вън от всякакво съмнение. 
 Анализът на редица научни публикации свързани с ефективността на оценяването 

изграждат идеята на докторантката по успешен начин свързана с доцимологията. Според 
Евдокия Петкова, ефективността на оценяването на студентите чрез тестове по 
общотехническите дисциплини се измерва в постиженията им и се оценява по крайните 
резултати от учебния процес. Интересът към тази проблематика определя и посоката на 
изследователските търсения, концептуално обединени около обстоятелствата: 

• Изследване зависимостите на ефективността при оценяването чрез 
компютърни тестове; 

• Сравнителен анализ на методически варианти, процедури и етапи при 
разработване на тестове; 

• Избор на компютърна тестова система от наличен ИНТЕРНЕТ ресурс. 
Описание на конкретен вариант; 

Според докторантката, ако се приложи избраната компютърната тестова система за 
оценяване знанията на студентите по общотехнически дисциплини, това ще доведе от една 
страна до  по-голяма ефективност на оценяването и от друга до повишаване нивото на 
усвояване на учебния материал.   

Темата на дисертацията е не само актуална, но може да се очаква, че с нейната 
практико-приложна значимост ще допринесе за обогатяване на научно-методическата 
практика в частта педагогически и технически науки.  

Познаване на проблемната област. Авторката проучва, анализира и синтезира 
идеи от много и различни видни специалисти – педагози, психолози, методици, с цел да 
извлече същността на основните категории, заложени в дисертацията, и да направи 
терминологични уточнения. Това означава, че докторантката добре познава 
изследвания проблем и компетентностите, които трябва да придобият студентите в 
обучението си по техническите учебни дисциплини, както и възможностите за 
обективна и реална тяхна оценка. Смятам, че теоретичната част на дисертацията е 
представена компетентно и изчерпателно. Характеризира се с широк обхват на тематиката, 
обстойно изучаване и вътрешно осмисляне степента на разработеност на темата от други 
изследователи. 

Методическите идеи се фокусират върху тестовите варианти за оценяване с 
помощта на компютър, а технологията на работа тук е многостранно обмислена и 
детайлизирана. Предметът, обектът и задачите са представени мотивирано и детайлно. 
Направен е целенасочен подбор на рационалните подходи и емпирично проверени 
процедури, като са очертани критерии и препоръки относно практиката за оценяване в 
обучението. 

Оценка на методика на изследването. Емпиричното изследване е разгърнато с 
обособени самостоятелни етапи, в които намират място констатиращ, формиращ и 
заключителен експеримент, времево ситуирани в шест години – от 2007 г. до 2013 г. 
включително. В изследването участват 180 студента от технически специалности 
изучаващи общотехнически дисциплини, обособени като методични варианти от 
контролна и експериментална група. Целта е ясно формулирана, а задачите логично и 
изчерпателно подбрани. 

Резултатите от предварителното изследване, формиращия и заключителен 
констатиращ експеримент  са статистически интерпретирани, надеждно анализирани и 
представени с висока степен на онагледяване, което е предпоставка за достоверността 
на направените заключения и изводи. 

Съдържанието на дисертационния труд отговаря на очакванията, произтичащи от 
темата. Изследването е значимо и съществено – резултат на продължителната и 
задълбочена професионална дейност на докторантката. 



Приносни моменти на дисертационния труд. Отразеното в дисертационния труд 
на инж. Евдокия Панайотова Петкова е ценно както за методическата наука, така и за 
практиката. Приносите в дисертацията имат научно-приложен характер. Приемам 
представената справка за приносите. 

Бележки и въпроси. Имам няколко бележки и въпроси относно дисертационния 
труд: 

• Библиографията да бъде съобразена ако не с БДС 17377-96, то поне с ISO 690-
2010; 
• Получените резултати дават ли основание за практическо приложение на 
компютърните тестове извън системата на висшето образование?; 
• Определете точно мястото на мултимедиите в класификацията на АВИТО? 

3. Заключение и предложение 
Представените ми материали за изготвяне на становище отговарят по обем и 

качество на изискванията за докторска дисертация. Експерименталната защита на 
изложените идеи и постановки е прецизна и убедителна, а направените изводи – 
релевантни и произтичащи от изложението. Докторантката е постигнала целите на  
изследваната проблематика, а получените в дисертационния труд резултати са добра 
основа за бъдещи изследвания. 

Имайки предвид изложеното по-горе, оценявам работата в дисертацията за 
извършена на високо професионално равнище. Поддържам присъждането на 
образователната и научна степен „доктор” на автора на дисертационния труд инж. 
Евдокия Панайотова Петкова  – докторант на самостоятелна подготовка. 

 
 

Съставител: 
 

 

/доц. д-р Георги Юручев /  
Смолян  22.10.2013 г. 

 


