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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно- 
приложно отношение. Степен и мащаб на актуалноетта на проблема и конкретните задачи, 
разработени в диеертацията.

Обучението като познавателен процес винаги е бил на едно от първите места за обществото. 
С навлизане на различни нови технологии в ежедневието и с промяна на начина на живот на 
повечето хора се появиха и нови форми на предаване на знание от преподавател към обучаем. 
Използването на съвременни комуникационни среди в комбинация с нови информационни системи 
дава възможност за представяне на знанието и организиране на учебния процес по коренно различен 
начин. Вече не е необходимо обучаемите и преподавателите да са в една стая. Все по-често на 
основата на тези нови технологии се организират семинари, лекции и курсове за хора разположени 
в различни точки на света.

Актуалността на предложения дисертационен труд се определя от необходимостта от 
разкриването на същността, съдържанието и специфичните особености на методите и средствата на 
информационните технологии за дистанционното обучение в сферата на морското образование.

Считам, че темата на дисертационното изследване е актуална както от научна, така и от 
приложна гледна точка. Докторантът е фокусирал своите изследвания върху анализ на моделите за 
електронно обучение и съществуващите адаптивни системи за обучение, синтез на концептуален и 
архитектурен модел на електронно обучение и създаване на модел на адаптивен курс за електронно 
обучение на морски кадри.

Целта на изследването дефинирана в работата е "... създаване на модел за електронно 
обучение на морски кадри с модул за адаптиране на система за дистанционно обучение". 
Произтичащите от тази цел задачи са формулирани точно и ясно, целесъобразни са и реализируеми. 
Предложените подходи за изследване: скаларно моделиране. Overlay Knowledge model и 
архитектурни модели (PD и др.), UML език за описание са правилно избрани, адекватни на 
поставената цел и задачи и позволяват тяхното решаване.

2. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли творчески 
литературния материал.

Докторантът е проучил и използвал значителен брой (120) литературни източници на 
български, руски и английски езици. При решаване на първа и втора задача от изследването авторът 
подробно е разгледал и анализирал същността на дистанционното обучени, различни видове модели 
използвани за електронно обучение, обособил е специфичните изисквания и е дефинирал
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характеристиките на обучението на командни морски кадри. Цялостното изложение на 
дисертационното изследване показва, че докторантът има широк поглед върху състоянието на 
проблема и говори отлично за неговата висока теоретична и практическа осведоменост.

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор иа поставената цел и 
задачи на дисертационния труд.

Представеният за становище дисертационен труд е разработен на 123 страници включващ 
увод, четири глави, заключение, научно-приложни приноси в дисертацията, списък на публикациите 
по темата на дисертацията, използвани литературни източници, списък на използваните съкращения. 
Основният текст на дисертационния труд е разработен на 111 страници в това число 39 фигури и 
диаграми и 8 таблици.

В Увода авторът описва общата концепция на научното изследване и формулира целта, и 
задачите за изследване.

В първа глава е разгледана същността на дистанционното обучение, направен анализ на 
съществуващите модели за електронно обучение, като са разгледани 9 съществуващи и актуални 
модела, анализирани са също така и архитектурния подход за моделиране и използването на Open 
Knowledge Initiative. Определени са специфични характеристики на обучението на морски командни 
кадри.

Втора глава от дисертационния труд има теоретико-приложен характер. В нея са разгледани 
адаптивните системи за електронно обучение и са разработени модели на потребителя, на учебното 
съдържание и на контрол на знанието с акценти особеностите на обучението на морски кадри. Чрез 
използване на концептуални мрежи са формализирани учебното съдържание, процеса на обучение 
и профил на обучаемия. Дефинирани са показатели за качество на обучение като се използват 
статистически подходи. В края на главата е предложена архитектура на адаптивна система основана 
на използването на три модела: на обучаемия, на таблици с описания и на учебното съдържание.

Трета глава от дисертационния труд е посветена на експерименталното моделиране на 
адаптивна система за електронно обучение на морски кадри. В главата е разработен модел на 
системата, дефинирани са ограниченията при провеждане на експеримента, чрез използване на UML 
е създаден метамодел който се основава на динамичния характер и адаптивността на 13D модела.

В четвърта глава от дисертационното изследване е разработена методика за изследване на 
предложения модели базираната на него адаптивна система и са анализирани получените резултати. 
Представените резултати потвърждават решаването на формулираните задачи за изследване и 
постигането на поставената цел пред докторанта.

В частта "Заключение" са систематизирани и обобщени резултатите получени в 
дисертационното изследване и са формулирани приносите на автора.

4. В какво се заключават научните или научно-приложните приноси на 
дисертационния труд? Формулиране и обосноваване на нов научен проблем (област). 
Формулиране и обосноваване на нова теория (хипотеза). Доказване с нови средства на 
съществени нови страни в съществуващи научни проблеми и теории. Създаване на нови 
класификации, методи на изследване, нови конструкции, технологии и т.н. Получаване и 
доказване на нови факти. Получаване на потвърдителни факти.

Характер на приносите за внедряване: методи, конструкции, технологии и т.н.
Каква е, конкретно, значимостта на тези приноси за науката и практиката?



Дисертационният труд притежава приноси с научно-приложен и приложен характер. Като 
научно-приложни приноси приемам, че е доразвит проблема за дистанционно обучение, 
посредством систематизиране на характеристиките на дистанционно обучение на морски кадри, 
разработване на метамодел и модел на адаптивна система за електронно обучение на морски кадри. 
Получените резултати в изследването показват приложимостта и съдържателността им за решаване 
на практически задачи, свързани дистанционно обучение на кадри със специфични познания.

5. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната и социалиата 
практика? Има ли постигнат пряк икономически ефект и пр.? Документи, на които се 
основава твърдението.

Представени са седем публикации на български език като в четири от тях докторантът е 
самостоятелен автор, в три от тях авторът на дисертационния труд е в съавторство. Шест от 
публикациите са представени на научни форуми в страната, а една на международен форум. Нямам 
сведения за цитирания.

6. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-приложните 
приноси; какво и къде да се внедри?

•

Приносите получени от автора на дисертационното изследване следва да бъдат апробирани 
в по-широк обхват. Безспорно използването на модели и системи за дистанционно обучение има 
голям икономически ефект за всяка организация която ги внедрява. Резултатите от изследването 
следва да бъдат приложени в системата на обучение на ВВМУ "Н. Вапцаров" и предоставени за 
ползване и внедряване в други висши военни университети и ВА „Г. С. Раковски“

7. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение.

Авторефератът вярно и точно отразява дисертационния труд, а именно: заглавието, целта, 
поставените задачи, приносите на автора, получените фактически данни, изводите и списъка на 
публикациите на автора по темата на дисертацията.

8. Заключение с ясно становище да се даде или не научна степен.

Препоръката която отправям към докторанта е в бъдещата си работа да положи усилия за 
развитие на работата си чрез участие в национални и европейски научно-изследователски проекти 
(Horizon 2020, Erasmus+, EDA и др.) и публикуване на съществуващите и бъдещи резултати в 
реномирани научни издания у нас и в чужбина.

Цялостната ми оценка за дисертационния труд е положителна. Дисертантът демонстрира 
отлично познаване на предметната област, добро владеене на апарата на математическата 
статистика, и подход и практически знания и умения за реализирането в практиката на предложените 
от него решения.

гр. София 
22 август 2016 г.
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