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Проблематика и конкурсна процедура: съвременният човек живее 
динамичен и многолик живот, през който иска да свърши много, да „опита 
от всичко“, да бъде резултатен, успешен и пълноценен. Търсенето на 
ефективни и атрактивни обучаващи стратегии, работещи и забавляващи, 
специализирани и „естествени“ едновременно, е посока на 
изследователски експерименти, която се разширява с нарастването на 
изискванията за успешна международна професионална комуникация и 
интеграция. Трудът на докторант Ирина Димитрова е разработен с 
изследователски умения, с перспектива, с авторефлексия и с вдъхновение 
от специалист, който иска наистина да бъде полезен за практиката на 
обучението по специализиран английски език за възрастни.  

Обучението на редовен докторант Димитрова във факултета по 
педагогика включва всички аспекти на нейната подготовка като 
изследовател, а в резултат на личната й активност, тя е използвала 
максимално възможностите на докторантското училище във факултета за 
допълнителни специализации, за публични научни изяви, за ускоряване на 
хода на проучванията си. Разнообразна подготовка, многократни 
презентации, обсъждане в първичното научно звено при участие на 
външни експерти, разработване на труда в срока на редовната 
докторантура – документацията по конкурса отразява надеждно всички 
законосъобразни етапи и техните качествени характеристики. 
 

Представяне на кандидата: Ирина Димитрова е родена през 1979 г. 
Базовото й висше образование е филологическо – през 2003 г. завършва 
английска филология като бакалавър в СУ „Св. Кл. Охридски“ и вече 
практикува като преподавател по английски език. Без да прекъсва 
професионалната си ангажираност, тя завършва и педагогическа 
магистратура по Образователен мениджмънт във Факултета по 
педагогика на университета /2009 г./, последвана от редовна докторантура 



в катедра Дидактика под ръководството на доц.д-р Радка Василева. 
Продължавайки да бъде преподавател в различни езикови центрове, тя е 
много активна и като редовен докторант в докторантското училище към 
Факултета. Специализира в Института по образование към Лондонския 
университет. Заслужава да бъде подчертан нарочния целенасочен път на 
кандидатката за изграждане и развитие като специалист филолог-педагог, 
търсещ и иновиращ в съвременната образователна практика по английски 
специализиран език. Личната професионална и изследователска 
самоопределеност на Ирина Димитрова й осигурява автентичност и 
оригиналност като автор на дисертационното изследване. 
 

Съдържателна характеристика и оценка на труда: 
1. В количествено отношение трудът е в общ обем от 348 с., в това 

число 180 с. текст за увод, три части и заключение, 149 с. за 22 
приложения и 19 с. за библиография.  

2. Проблематиката е разработена с поддържане на постоянен стремеж 
за всеобхватна и висока информираност по основните й аспекти като 
сечение между сами по себе си сложни и противоречиво разгръщани 
научни области – философия, прагматика, теория на комуникацията, 
лингвистика, психолингвистика,  текстология, психология, педагогика – 
дидактика и методика, образователен театър. 

3. В тази теоретична ситуация е постижение фокусирането на 
смислен, актуален, обоснован проблем с оглед налагането на английския 
език като основен в бизнес и професионалната международна сфера. 
Последователно и логично са поставени цел, задачи, хипотези на 
изследването. 

4. Разработен е интересен и адекватен авторски /“консултиран“/ 
вариант на емпирично изследване с използване и на количествени, и на 
качествени методи и инструменти в педагогически квази-експеримент – 
тестове /1 диагностичен за входно ниво, 7 лексикални и 3 граматически/, 2 
сценария на ролеви игри, 3 анкетни карти, критериална матрица за устно 
изпитване. Инструментите са разработени във вариации за различните 
етапи на експеримента и за различните групи. 

5. Приложенията представят българските и английски варианти на 
сценариите за ролевите игри, пълния набор инструментариум.  

6. Подчертано и разнообразно се открояват авторското присъствие, 
авторски избори, авторски позиции и авторефлексии в хода на 
изследването, обособени и в отделни рубрики – проблеми и трудности, 
перспективи, дискусии, несъвършенства на процедурата и дизайна, 
паралелни подобни изследвания. 

7. Показани са аналитични умения при интерпретиране на 
разнообразните данни. 



8. Ползвана е богата литература от 226 източника – 35 на кирилица 
и 191 на латиница. 

9. От целия текст лъха настроение и искрена изследователска 
отдаденост, нищо не е правено „по задължение“. 

10. Авторката активно е използвала периода на създаване на труда си 
и за публикуване, и за споделяне в научни кръгове  и на научни форуми на 
своите идеи и решения. Това съпътстващо обстоятелство разкрива научно-
изследователския потенциал на автора като личност. 

В обобщение на качествената съдържателна оценка на труда, 
намирам методологическия опит на изследването /като търсене на 
синхрон между замисъл, подбор на процедури, логическа кохерентност и 
резултатност/, за едно от най-сериозните постижения на труда. Няколко са 
основанията за тази преценка: целта е определена и на теоретично, и на 
емпирично равнище с продуктова ориентация – създаване на конкретни 
обучаващи материали – сценарии за ролеви игри с тяхното едновременно 
еспериментиране-апробиране. Такива изследователски модели се стараят 
да не накъсват естествения жив процес на развитие, да не изолират 
изкуствено органично единни феномени, а да разчитат повече на 
ефективни и икономични обучаващи модули, включващи в себе си 
прецизни параметри и разчитащи на активна обратна връзка. Самите 
изследвани лица се трансформират и в изследователи, и в оценители.  

Авторефератът е автентичен, синтезиран и точен модел на 
реализираното изследване с неговите резултати и демонстрира авторска и 
изследователска култура /макар в малко по-голям от необходимия обем и 
твърде пестеливо представяне на съдържанието на трета част/. Ориентира 
читателя в замисъл, етапи и процедури на изследване. Има качества на 
библиографски артефакт, отговарящ на изискванията, който ще съхранява в 
есенциален вид реализираното от автора в полза на други изследователи. 

Научни публикации: налице са достатъчно на брой /6/ публикации по 
тематиката, 1 от които на български и 5 на английски език. Те са предимно 
статии в научни сборници от национални и международни форуми /4/ и 2 в 
електронното университетско издание за образователни изследвания.  

Критични бележки и препоръки: подчертавам изключителната 
адекватност и готовност на авторката бързо да обмисля, приема и 
реализира в хода на процедурата и по време на обсъжданията множеството 
бележки и препоръки, отправяни към нея и текста. Така постепенно тя все 
повече минимизира оставащите съществени бележки. И все пак: 

1. В структурно отношение: наблюдава се известен дисбаланс между 
трите части на труда – от по 117, 40 и 20 страници. Независимо от тяхната 
функционална специфика, втора и трета част съдържателно биха могли 
спокойно да бъдат обединени. И едно съдържателно, а не формално 
озаглавяване на частите, е задължително при евентуално монографично 
оформяне на текста.  



2. В методическо, съдържателно и концептуално отношение: 
предметът на изследване се нуждае от прецизиране; първа част се нуждае 
от смислово и съдържателно реорганизиране на отделните параграфи /от 3 
до 8/, така че сега отделените линейно моменти за формален-неформален 
контекст-текст, трансформиращо обучение, мултисензорност, 
комуникативна компетентност, специализиран английски език, обучение 
на възрастни, да бъдат съподчинени, йерархизирани спрямо водещите – 
ролевата игра и контекстната обучаваща рамка на образователния 
театър. Подобна съдържателна авторска йерархизация би позволила 
плавното, но категорично оформяне и представяне на изследователска 
концепция на специфична среща между всички тези автономни научни 
полета.  

3. В библиографско отношение: все още български школи, автори и 
изследователи остават извън основните теоретични  проблемни полета – 
философия на езика, комуникативна компетентност, семиотика и 
структурализъм, филология, дискурс анализ, психолингвистика и 
лингвистика, методика на обучение по английски език, сугестопедия. 
Вярвам, че бъдещите работи на Ирина Димитрова ще ги отразят по-
пълноценно. 

Участвайки активно във всички етапи на обсъжданията и 
придвижването на труда на докторант Димитрова до настоящата публична 
защита, изразявам удовлетворение от отразяването и рефлексията на 
кандидатката върху направените критични бележки и препоръки. 

Въпроси за уточнение към кандидата и текста: 
1. Парадигмата на Хаймс за комуникацията е въведена като 

определяща за избора на емпиричния дизайн – с какво и как, според  
резултатите, редуването на контекста в ролевите игри по сценарий 
развива всяка от подструктурите на комуникативната компетентност  
на Хаймс – докторантката би ли дала малко повече пояснения? 

2. На с. 15 се казва – „Именно вътретекстовият контекстуален дизайн 
е във фокуса на това изследване и по-конкретно неговото влияние върху 
учебното въздействие на текстовия контекст дизайн върху 
комуникативните умения за общуване по специализиран английски език“. 
Как е параметриран този вътретекстови дизайн и как резултатите 
показват неговото влияние „върху“-„върху“?  

3. Авторката се опира на теоретическа постановка за 
преплитането и наслагването на явните и скрити сценарии на човешките 
поведения, включително и в професионална среда. В тази връзка, по какви 
причини Ирина Димитрова е избегнала интегрирането на транзакционния 
анализ на Е. Бърнстейн? Визирам класическия труд „Игрите, които играят 
хората“, в който основните теза и инструменти са свързани тъкмо със 
скритото сценарийно поведение и неговите разнообразни детерминанти. 



4. Как се отрази пилотното изследване върху изследователския 
инструментариум? Наложи ли промени в него? 

 
Научни теоретико-приложни приноси: като цяло приемам 

оформените от кандидатката приноси, но смятам, че обобщеното им 
представяне по-добре откроява съществените от тях: 

1. Направен е кроснаучен философско-лингвистично-психолого-
комуникационно-педагогически аналитичен обзор на развитието на 
понятието и прагматиката на „контекста“ по посока на обосноваването на 
авторското виждане за „формален и неформален кон-текст“. 

2. Конструиран е оригинален авторски дизайн на смесена 
качествено-количетвена емпирична процедура  в контекста на 
педагогически квазиексперимент. 

3. Създадени  са авторски дидактически и методически материали 
с функции и на изследователски инструменти – сценарии за ролеви игри в 
обучението по специализиран английски език за възрастни. 

4. Разностранният и дескриптивен анализ на резултатите позволява 
да бъдат ориентир и дистрактор за специалисти от практиката - 
/обучители по английски език/, но и за бъдещи изследователи спрямо 
възможностите, но и условностите, ограниченията и проблемите при 
реализиране на този тип обучение.  
 

Ирина Димитрова с основание отбелязва, че „Основното приложение 
на резултатите е предназначено за специалисти по методика на 
чуждоезиковото преподаване, преподаватели по специализиран чужд език, 
изследователи в областта, както и автори на учебни помагала по 
специализиран чужд език.“ /Заключение дисертация/ Затова в бъдеще тя 
убедително може да се насочи към създаването на методическо пособие; 
но и към необходимо изследване на психологическата и поведенческа 
съвместимост на преподавателите с подобен стил на обучение и 
взаимодействие; към изследване на участници от „другата страна на 
взаимодействието“ –  преподаватели, специалисти по методика, автори на 
учебници и пособия.  

Заключение: въз основа на направения анализ и преценка на 
постиженията в труда, перспективите на изследването и изследователските 
умения на кандидата, от една страна, и на законовосъобразността на 
процедурата от друга, предлагам с убеденост присъждане на 
образователната и научна степен „доктор“ по професионално 
направление 1.2. Педагогика /Теория на възпитанието и дидактика – 
Образователен театър/, област на висше образование 1. Педагогически 
науки, на редовен докторант във ФП на СУ „Свети Климент Охридски“ 
Ирина Стойкова Димитрова.  



А изграждането на пълноценен изследователски опит, култура, етика 
и ерудиция е дългогодишен и всеотдаен път, който искрено пожелавам на 
Ирина Димитрова да поеме с цялата му амплитуда, за да възвърне на 
научния ръководител, на педагогическата и образователна гилдия 
инвестираното в проблематиката и в самата нея, защото има и потенциала, 
и духовността за това.  
 
20.02.2016                                                   

Рецензент: ............................... 
Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


