СТАНОВИЩЕ
oт проф. д-р Илия Димитров Гюдженов, назначен за член на научното
жури със заповед на Ректора на Югозападния университет „Неофит
Рилски”, изготвено във връзка със защита на дисертационния труд
„Задачите за 10-ти клас в учебниците по математика в съвременното
македонско училище (формиране на математически умения)” на
Валентина Иванче Гоговска за присъждане образователната и научна
степен „доктор” по „Методика на обучението по математика”,
професионално направление „1.3 Педагогика на обучението по”, област
на висше образование „1. Педагогически науки”
Получих всички материали (дисертационен труд, автореферат,
заповеди за зачисляване и отчисляване на докторанта, копия от дипломи
за образование и всички други, изисквани от ЗРАСРБ документи) свързани
с публичната защита на дисертационния труд „Задачите за 10-ти клас в
учебниците по математика в съвременното македонско училище
(формиране на математически умения)” на Валентина Иванче Гоговска ,
зачислена със заповед № 319 /27.02.2009 г. за докторант в задочна форма
на обучение към катедра „Математика“ в Природо-математическия
факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” с научни ръководители:
проф.д.п.н. Иван Ганчев
и проф. д.п.н. Сава Гроздев. На 18.03.2013 г. със заповед 512 срокът на
докторантурата е удължен до 31.08. 2013 г. Отчислена е с право на защита.
Представеният за защита дисертационен труд е разработен на 309
страници, от които 32 страници съставляват приложения, списък с
публикациите на автора, цитираната и използваната литература в
дисертацията. Съдържа увод, четири глави, заключение, списък на
научните и научно-приложните резултати, постигнати от авторката
Валентина Иванче Гоговска. Тя е използвала общо 104 литературни
източника, като 24 от тях са на английски език.
Все по-често изследователи се занимават с анализ на въведените в
образователната система учебници, изследват ефективността от
използването им за формиране на математически умения у учениците.
Обръща се сериозно внимание на електронни форми на обучение и
самостоятелна работа на учениците. Разработената тема в дисертацията е
актуална. От приложената литературна справка се вижда, че Валентина
Гоговска се е запознала и проучила голям публикации от български,
македонски и автори от други страни, което дава основание да смятам, че
тя добре познава постиженията в тази област.
Целта, задачите, обекта и предмета на изследване са ясно и точно
формулирани в увода на предложения дисертационен труд
и в
проложения автореферат.

В първа глава авторът на дисертационния труд разглежда и
анализира чрез проучване на основната дидактическа литература, свързана
с обучнието по математика в Македония мястото и ролята на задачите,
някои методи за решаването им, модели за решаване на математически
задачи. Във втора глава основавайки се на извършения от нея анализ на
основната научна литература по обучението по математика тя смята, че
мотивацията е основен фактор за личностното развитие. Посочени са
пътища за оптимизация на обучението по математика. Специално внимаие
е отделено на ролята на домашните работи в обучението по математика.
В трета глава е направен анализ на учебните програми по математика
за 10-ти клас на македонските училища. Авторката подробно и аналитично
разглежда две основни теми (алгебрични рационални изрази; линейни
уравнения и неравества). Посочени са типичните грешки допускани от
учениците в процеса на решаването на задачи. В тази глава е дадена
теоретичната разработка на осъществения педагогически експеримент.
Представените в четвърта глава резултати от педагогическия
експеримент потвърждават формулираната основна хипотеза, а именно:
разработеният модел ще доведе до по-лесно разбиране, запомняне и
приложение на учебното съдържание, повишаване на ефективността на
обучението. Добре са подбрани статистическите методи за анализ на
получените резултати.
Ще отбележа, че приемам формулираните и отразени научни и
научно-приложни приноси на автора в дисертационния труд. Включените
в дисертацията резултати в основната си част са публикувани на английски
език и докладвани на научни форуми в България, Македония и други
страни. Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията.
Критични бележки:
В дисертацията са допуснати редица неточности. Ето някои от тях:
1. На стр. 27 е цитиран литературен източник 15 вместо 14;
2. На стр. 60-61 два пъти е записан пример 4.2;
3. Не е посочено от къде са взети използваните примери;
4. На същите страници индексите не са добре поставени.
Заключение:
Авторът на дисертационния труд отговаря на изискванията на ЗРАС,
правилника за неговото приложение и изискванията на Югозападния
университет „Неофит Рилски“ за придобиване на образователна и научна
степен „доктор”.
Всичко казано дотук ми дава пълно основание да дам
положителна оценка за дисертационния труд „Задачите за 10-ти
клас в учебниците по математика в съвременното македонско училище
(формиране на математически умения)” с автор Валентина Иванче
Гоговска за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по
„Методика на обучението по математика ” от професионално направление

1.3. Педагогика на обучението по ... и област на висше образование 1.
Педагогически науки.
17.12.2013 г.
Гр. Благоевград
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(проф. д-р Илия Гюдженов)

