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                     РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация на тема: „Формиране на комуникативноречева 

компетентност у учениците в началния етап на основната образователна 

степен чрез обучението по български език и литература”, разработена от 

Йорданка Николова за придобиване на образователната и научна степен 

„Доктор“ по професионално направление 1.2.Педагогика  

 

 

Биографични данни:  

Йорданка Николова е завършила Факултета по педагогика в 

Софийския университет „Св.Климент Охридски” ( 1991г.) - специалност 

„Педагогика”, специализация „Управление на образованието” и втора 

специалност  „Български език и литература”. Трайно се посвещава на 

учителската професия. От 1993 до момента работи като начален учител, 

първоначално в СОУ „Димитър Матевски”, гр.Пловдив и от 1994 г. до 

момента в ОУ „Кочо Честименски”, гр.Пловдив. Посредством редица 

обучения и квалификационни форми стабилизира своя професионален 

интерес, свързан с началното училище. Придобива Втори клас 

квалификация в Тракийския университет- Стара Загора.  

Йорданка Николова е зачислена в докторантура(задочна форма на 

обучение) през 01.02.2010 г. Отчислена е с право на защита в законово 

установения срок( 1.02.2014 г.) и след вътрешна защита в катедра 

„Дидактика” е насочена към публична защита при спазване на всички 

процедури, произтичащи от Правилника на СУ „Св.Климент Охридски”, 

уточняващ придобиването на образователната и научна степен „Доктор”.  

Докторантката участва перманентно в различни професионални 

национални и международни форуми по проблемите на образованието. 

През 2009 год. е избрана за учител на годината, а през 2014 г. е наградена 

със значката на гр.Пловдив за постижения в областта на образованието. В 
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хода на докторантурата участва в проекти: „Развитие и усъвършенстване 

на междуфакултетската докторантска програма в областта на 

педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ „Св.Климент 

Охридски” както и в проект на тема „Готовност на студентите от 

специалност Педагогика да преподават български език и литература, като 

потенциални начални учители”.  

Йорданка Николова се утвърждава като учител-новатор, който 

непрекъснато обогатява и усъвършенства своите професионални 

компетентности. Дисертацията й е конкретен резултат на този стремеж. 

 Докторантката има 8 публикации, директно свързани с темата на 

дисертацията. 

Анализ на дисертационното изследване: 

Темата на дисертационния труд: „Формиране на 

комуникативноречева компетентност у учениците в началния етап на 

основната образователна степен чрез обучението по български език и 

литература” е актуална и е ориентирана към формиране на важен 

компонент от ключовите компетентности, залегнали в съвременните 

общоевропейски нормативни документи. Нейната прагматична насоченост 

към преодоляване на съществуващи дефицити в езиковото развитие и 

обучение на малките ученици я прави много ценна. Основните 

изследователски резултати са изведени на базата на личен опит, който е 

представен коректно и добросъвестно. А това от своя страна е отличен 

атестат за усилията на докторантката и нейното умение да анализира факти 

и закономерности, да открива проекциите на различни научни тези в 

реални практически условия и на тази основа да усъвършенства 

педагогическата практика.  
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Макар и коментирана (като цяло) в редица научни изследвания, 

темата на дисертацията визира специфичен познавателен контекст, свързан 

с езиковото обучение на учениците от началния етап на основната 

образователна степен - периодът, който е сензитивен както за 

ограмотяването на децата, така и за формирането на тяхната комплексна 

езикова грамотност и способността им да осъществяват добре осъзната и 

целенасочена комуникация. Потърсени са и са систематизирани важни 

закономерности, типологизиращи динамиката в концептуализацията на 

езика, преодоляването на егоцентризма в мисленето и речта и 

обогатяването на речта на детето в контекста на познавателната дейност и 

удовлетворяването на (особено важните за активността на ученика)  

социални потребности от емоционално наситено общуване и пълноценна 

самоизява.  

Като цяло, авторката е успяла да параметрира добре 

изследователския проблем и да постигне приемливи практически 

резултати, представящи интересен и полезен опит. За постигане на 

нужната многоплановост на изследването, докторантката е използвала 

богат инструментариум, подпомагащ изследователските проучвания. 

Приложен е експериментален материал, който отразява важни страни от 

методическата работа, насочена към постигане на очертаните резултати. В 

теоретичен план, Йорданка Николова е осъществила богат теоретичен 

анализ и така е постигнала яснота при определяне същността на 

комуникативноречевата компетентност при учениците от началния етап на 

основната образователна степен, съотнасяйки я към базовите понятия 

„компетентност”, „компетенция” както и към други сродни понятия като 

„комуникативна компетентност”, езикова компетентност, „дискурсна 

компетентност”, „стратегийна компетентност”. Правомерно е подчертана 

тяхната съдържателна обвързаност и относителна автономност при 
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езиковото обучение. Текстът е коментиран като основна дидактическа 

единица при формирането на комуникативноречевата компетентност на 

учениците от началния етап на основната образователна степен.  

 Структурата на дисертацията добре отразява баланса между 

теоретична и емпирична част. Постигната е добра аргументация при 

съотнасянето на теоретични постановки към дизайна на експеримента. 

Добре са маркирани критериите за диагностициране на изследваното 

педагогическо явление, в случая  определяне на критериите по които ще 

измерваме степента на формираност на комуникативноречева 

компетентност у учениците в началния етап на основната образователна 

степен. Представените  технологични варианти на работа показват богатия 

опит на докторантката и нейната професионална посветеност в едно ясно 

обозначено изследователско поле. Методическите решения, осъществени 

от докторантката съдържат интересни авторови проникновения, прилагани 

в собствената й педагогическа практика. Приемам като адекватен  

направения анализ на резултатите от цялостния педагогически 

експеримент(диагностични процедури, формиращ и контролен 

експеримент). Систематизирани са голям брой упражнения, насочващи и 

подпомагащи учениците да анализират речта, да я обогатяват по посока на 

нужната степен на комуникативност, да моделират комуникативни 

ситуации, да се саморегулират и самокоригират. Всичко това може да бъде 

разглеждано като надеждна основа за изграждане на цялостна система от 

речеви мета-умения, като важен елемент от готовността на ученика „да 

учи” и  „да бъде”.  

Авторката успява да докаже своята изследователска теза и да 

направи сериозни препоръки за подобряване на технологията на работа с 

ученици и родители.  
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Приносни моменти: 

В общия обем и съдържание, дисертацията има предимно практико-

приложни  приноси, изразяващи се в следното: 

1. На базата на систематизирани теоретични постановки е  очертана 

рамка на комуникативноречевата компетентност, приложима  в 

контекста на обучението по български език и литература с ученици 

от началния етап на основната образователна степен.  

2. Разработени са и експериментално са потвърдени конкретни 

методически идеи за формирането на езикова, литературна, 

дискурсна и социокултурна компетентност, които са предпоставка за 

формирането на комуникативноречева компетентност у учениците 

от началния етап на основната образователна степен; 

3. Обосновава се и се доказва необходимостта от включването на 

родителите като активна страна в образователния процес.  

 

Някои бележки и препоръки: 

1. Независимо от постигнатата относителна точност, свързана с 

проявлението на критериите за измерване на комуникативноречевата 

компетентност, смятам че те са прекалено раздробени и на места 

неаргументирано съотнасяни към различен по съдържание 

познавателен контекст(обучението по Роден край и Математика); 

2. В изложението има излишество от текст, който няма директна връзка 

с разглеждания проблем; Езиковата работа с учениците, като цяло, е 

представена доста обемно. Би могло да се постигне по-

представителна концентрираност, осветляваща именно работата по 

формиране на комуникативноречева компетентност; 

3. Авторката е прекалила с използването на абревиатури, някои от 

които са нейно творчество и това на места затруднява четенето на 

текста. 
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    Авторефератът отразява адекватно осъществените изследователски 

резултати и постиженията, отразени в дисертацията. 

Заключение: 

Независимо от направените бележки и препоръки, смятам, че 

Йорданка Николова е постигнала изследователски резултат - надежден, и 

полезен за педагогическата практика. Убедено  предлагам тя да бъде 

допусната до официална защита за получаване на образователната и 

научна степен „Доктор” по професионалното направление1.2. Педагогика. 

  

30.03.2015г.                                        

Рецензент: проф.д-р Емилия Василева 

                  

 


