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Докторантът гл. ас. Аглая Георгиева Маврова е утвърден преподавател по 

методика на обучението по руски език в Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”.  Притежава  богат  опит  в  педагогическата  практика и  познава  в 

детайли  особеностите  на  българската  школа  в  областта  на  методиката  на 

чуждоезиковото  обучение.  Участва  активно  в  различни  национални  и 

международни конференции и форуми.  Това представлява сериозна основа за 

успешното й реализиране в научноизследователската и учебно-преподавателска 

дейност и  е  важна  предпоставка  за  успешното  финализиране  на  своя 

дисертационен  труд  за  присъждане  на  образователната  и  научна  степен 

“доктор”. Представената професионална биография на  гл. ас.  Аглая Георгиева 

Маврова  е  доказателство  за  изградени  компетентности  в  областта  на 

организация  и  научноизследавателска  дейност  в  системата  на  българското 

висше образование и в квалификационните и преквалификационни практики.
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Темата  на  обсъждания  дисертационен  труд  е  формиране  на 

междукултурна компетентност в обучението по руски език. Акцентът естествено 

е  поставен  върху  начините  за  изграждане  на   ключовата  за  съвременното 

чуждоезиково  обучение  междукултурна  компетентност  в  контекста  на  един 

близкородствен език.

Работата прави  много  добро  впечатление  още  при  запознаване  със 

съдържанието  и  с  библиографията.  Веднага  личи  професионалният  начин  на 

организация на конкретното изследване и умението да се обхванат значими и 

репрезентативни  изследвания  в  дадената  област.  Авторът  е  проявил 

необходимата  за  един  учен  критичност  и  аналитичност  при  избирането  на 

опорни  точки  и  конструирането  на  изложението  и  при  оценяването  на 

публикационната дейност в разглежданата проблематика.

Няма съмнения по отношение на актуалността  на темата,  което е много 

важно за  всяко изследване.  Въпросите,  свързани с обучението  по  руски език 

като  чужд в  условията  на  близкородственост,  продължават  да  бъдат 

методическо  предизвикателство.  Тези  проблеми  налагат  необходимостта  от 

актуализиране  на  учебните  помагала  и  програми,  изискват  търсенето  на 

иновативни, адекватни и интерактивни методи и средства на преподаване. 

Структурата  на представения за обсъждане дисертационен труд е добре 

премислена, логична, съобразена с конкретните цели и задачи. Това безспорно 

говори  за  сериозното  отношение  на  гл.  ас.  Аглая  Маврова  и  за  нейната 

професионална  компетентност.  Авторът  умело  е  обвързал  разглежданите 

теоретични  аспекти  с  организацията  и  съдържанието  както  на 
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преподавателската дейност, така и на научноизследователската дейност, в пряка 

зависимост  с  тенденциите  в  европейското  и  световното  образователно 

пространство. Това е важно за развитието на методиката на обучението по руски 

език и култура у нас и по-специално за оптимизиране на конкретните й практики 

и  проекции  в  българския  образователен  контекст  с  елементите  на 

лингвокултурната проблематика.

Изключително  отговорна задача  е  актуализирането  на  подготовката  по 

руски език  и  култура  чрез  разширяване  на  параметрите  лингвокултурна 

информативност  и  методическа  ефективност.  Една  от  предпоставките  за 

постигането  на  тези  цели  според  докторанта  Аглая  Маврова  е  непрекъснато 

обновяване,  постигане  на  атрактивност  и  гъвкавост  в  методологичните 

образователни  подходи,  както  и  стремеж  за  достигане  на  адекватност  и 

разпознаваемост в национален и европейски контекст. Лингвокултурният аспект 

на  обучението по руски език и култура представлява провокативна област на 

непрестанни търсения в изброените посоки, което се доказва и в разглеждания 

дисертационен труд, както и в предишни изследвания на автора по темата.

Трудът  се  състои  от  увод,  три  глави  (теоретична  част; проект  за 

формиране  на  междукултурна  компетентност  в  обучението  по  руски  език  в 

гимназиалния етап; лингвоколтурологична микрорамка на проекта и сценарий), 

изводи, библиография (наброяваща 129 литературни източници) и приложения 

(три броя със специфично оформление и съдържание допълващо и поясняващо 

основната част на дисертационния труд). 
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В  уводната  глава  се представя  мотивацията  за  избора  на  темата  на 

разработката,  определя се  обектът,  предметът,  хипотезата,  целите,  задачите  и 

методите на изследването. Подчертава се, че дисертационният труд е опит да се 

коригират  пропуските  «между  действителното  и  ставащото»  чрез 

опреационализиране  на  лингвокултурния  концепт  в  учебния  предмет  «Руски 

език».

Първата  глава  „Теоретични  аспекти  на  възникване  на  междукултурна 

компетентност” е много информативна и подходящо построена – от по-общите 

„Социални  и  лингвистични  аспекти” към  по-конкретните  теоретико-

практически въпроси “Методически аспекти”. Тук авторката представа различни 

теоретични  виждания,  повлияли  върху  съвременните  аспекти  на 

конституирането  на  междукултурната  компетентност,  прави  преглед  на 

основните  научни  направления  и  описва  ситуацията  в  руско-българския 

социокултурен  контекст.  Част  втора  е  особено  интересна и  приносна  за 

българската  лингводидактика,  защото  в  нея  се  изясняват  важни  въпроси, 

свързани с езиковата употреба в социокултурен план.

Във  втората  глава  на  труда  “Проект  за  формиране  на  междукултурна 

компетентност в обучението по руски език за ученици от гимназиалния етап на 

средната  образователна  степен” авторката  използва  теорията  на 

лингвокултурния концепт, за да открие «образоващите ресурси на категорията, 

залагащи  концептуалните  основи  на  проект  с  междукултурна  насоченост, 

предназначен за обучението на ученици от гимназиалната образователна степен 
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в  българското  училище».  Приемам  предложената  от  Маврова  дефиниция  за 

лингводидактичен концепт и изложените параметри на лингвокултурната рамка.

Безспорно най-голям  интерес  предизвика  у  мен  третата  глава  на 

изследването – „Лингвокултурна  микрорамка -  един сценарий”,  където Аглая 

Маврова прави успешен опит да очертае процесуална схема за приложение на 

своя лингводидактичен модел в практиката на чуждоезиковото обучение. Бих се 

радвал в новите си разработки колегата Маврова да продължи с “проиграване” и 

на други концепти.

Изследването се базира на емпиричен материал, който е описан коректно. 

Изводите  са  изложени  непротиворечиво  и  доказват  по  безспорен  начин,  че 

авторката  е  успяла  да  изпълни  поставените  задачи  и  да  реализира  целта  си. 

Важно  е  да  се  отбележи,  че  резултатите  от  изследването  могат  да  намерят 

конкретно място в обучението по руски език.

Дисертацията  на  Аглая  Маврова е  разработена  цялостно,  богата  по 

съдържание и изводи. Изложението е структурирано по подходящ начин и дава 

добра  представа  за  логическия  замисъл  и  реализирането  на  изследването. 

Дисертационният труд е с доказана хипотеза и изпълнени задачи. Извършена е 

изследователска  работа  върху  интересен  научен  проблем -  формиране  на 

междукултурна компетентност в обучението по руски език и култура.

Освен  високата  научна  стойност  на  включения  изследователски 

лингвокултурен  арсенал,  съответстващ  на  новите  предизвикателства  пред 

съвременната методическа наука, заслужава да се отбележи и прецизността на 

дисертационния  труд  –  хармоничното  му  конструиране,  точността, 
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еднотипността  и  пълнотата  на  библиографските  описания,  както  и  неговото 

елегантно и стилно оформление.

Постигнатите  резултати  от гл.  ас.  Аглая  Георгиева  Маврова  са  точно 

формулирани  и  имат  несъмнено  щироко  приложение  за  осъществяване  на 

педагогическа подготовка на бъдещите учители-русисти.

Дисертационният  труд,  представен  от  Аглая  Георгиева  Маврова, 

съответства на изискванията от Правилника за условията и реда за придобиване 

на  научни  степени  и  заемане  на  академични  длъжности  в  СУ „Св.  Климент 

Охридски”. Авторефератът отговаря на съдържанието на дисертационния текст 

и  е  с  обем от  41  страници.  Представеният  дисертационен  труд  е  новаторски 

като съдържание.

В заключение смятам, че обсъжданият труд е оригинален и стойностен и 

отговаря  на  изискванията  за  дисертационен  труд  за  присъждане  на 

образователната  и  научна  степен  “доктор”. Оценявам  високо  работата  на 

доктаранта  и неговия научен  ръководител.  Налице е  един успешно завършен 

дисертационен  проект.  Това  дава  основание  да  предложа  на  членовете  на 

уважаемото  научно  жури  да  присъди  на  гл.  ас.  Аглая  Георгиева  Маврова 

образователната  и  научна  степен  “доктор”  по  научно  направление  1.3. 

“Педагогика на обучението по  руски език (методика на обучението по  руски 

език) като препоръчам публикуване на труда след приключване на публичната 

защита.

22.08.2013 г. /проф. д-р Димитър Веселинов/
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