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1. Данни за автора на дисертацията 

Йорданка Стойнова Николова е магистър по педагогика. Работи като 

начален учител в ОУ „Кочо Честеменски” - гр. Пловдив. През 2009 г. е 

избрана за учител на годината, а през 2014 г. е наградена със Значка на 

град Пловдив за постижения в областта на образованието. 

Участвала е в различни форми на следдипломна квалификация по 

проблеми на училищното образование и притежава сертификати за 

продължаваща квалификация. Бенефициент е по различни европейски и 

национални проекти. Носител е на ІІ ПКС. 

От 2010 г. до 2014 г. е докторант в СУ „Св. Кл. Охридски” - Факултет 

по педагогика, катедра „Дидактика”.  

Като докторант е участвала в научните колективи на два 

изследователски проекта, финансирани от бюджета на СУ „Св. Кл. 

Охридски” – Фонд „Научни изследвания”.   



Автор е на доклади за международни и национални конференции по 

проблеми на образованието. Създател е на учебни помагала за ученици в 

1.-4. клас. 

2. Данни за процедурата 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 

заседание на катедра „Дидактика” – Факултет по педагогика, СУ „Св. Кл. 

Охридски”. По решение на  ФС на Факултета по педагогика и със заповед 

на Ректора на Софийския университет Йорданка Николова е отчислена с 

право на защита. Не са допуснати нарушения по процедурата. 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

 Дисертационният труд е посветен на актуална и значима за 

обучението по български език и литература в началния етап на основната 

образователна степен тема. В съответствие с очакваните резултати от 

обучението и ДОИ за учебно съдържание авторът интерпретира проблема 

за формиране на една от ключовите компетентности – 

комуникативноречевата – чрез обучението по БЕЛ. 

 Дисертационният труд се състои от: увод, три глави, заключение и 

литература, представени в 191 страници. В отделно книжно тяло се 

съдържат 23 приложения. Литературата съдържа 167 източника (книжни и 

електронни), като 135 са на кирилица, 32 – на латиница. 

 Авторът е обосновал актуалността на проблема и неговата значимост 

(научна и социална). Уточнил е прецизно обекта, предмета, целта, 

хипотезата и изследователските задачи (в увода).  

Чрез терминологични уточнения и изясняване на ключови понятия 

по темата, конкретизиране на мястото на обучението по български език и 

литература в цялостната система на обучение, и уточняване на 

методическите аспекти на комуникативноречевата компетентност в 



обучението по български език и литература в началния етап на основната 

образователната степен авторът на дисертационния труд поставя акцент на 

същността на комуникативноречевата компетентност (първа глава). 

Отличното познаване на литературата по проблема и нейната задълбочена 

интерпретация дават възможност на Й. Николова да аргументира 

експерименталното изследване по темата на дисертацията.  

 На основата на изясняване на характерните особености на психо-

физиологическото развитие на децата в начална училищна възраст се 

представят и обосновават оригинални авторски методически идеи за 

формиране на рецептивни и продуктивни умения чрез обучението по 

български език и литература в 1.-4. клас (във втора глава, посветена на  

дидактическите технологии за формиране на комуникативноречева 

компетентност у учениците в началния етап на основната 

образователната степен чрез обучението по български език и 

литература). 

 Резултатите от емпиричното изследване на равнището на 

формираност на комуникативноречевата компетентност у учениците 

в началния етап на основната образователна степен се съдържат в 

трета глава на дисертацията. Задълбоченият анализ на данните от 

проведеното изследване (чрез адекватен дизайн на изследването и добре 

обоснован диагностичен инструментариум: анкета с учители и родители на 

ученици в началния етап на основната образователна степен, тест, 

наблюдение, интервю, преразказ, творческа задача и драматизация  - в 

рамките на експеримент) свидетелства за прецизност в интерпретацията на 

получените резултати. Сравнителният анализ на данните от констатиращия 

и заключителния експеримент – за всеки инструмент – е свидетелство за 

резултатите от приложението на обоснованите от автора методически идеи 

за формиране на комуникативноречева компетентност у учениците в 

началния етап на основната образователна степен. 



В заключението се съдържат изводи и препоръки на основата на 

резултатите от проведеното изследване. 

4. Научни приноси на дисертационното изследване: 

 Посочените от автора научни приноси са свидетелство за това, че 

чрез проведеното дисертационно изследване се съдейства за 

усъвършенстване на образователния процес по български език и 

литература в началния етап на основната образователна степен в контекста 

на проблема за формиране на комуникативноречева компетентност, а 

именно: 

 На основата на интерпретацията и анализа на теоретични постановки 

от водещи научни публикации в дисертационното изследване е 

изградена теоретичната рамка на комуникативноречевата 

компетентност в контекста на обучението по български език и 

литература с ученици от началния етап на основната образователна 

степен.  

 Разработена е конкретна дидактическа технология за формирането на 

езикова, литературна, дискурсна и социокултурна компетентност, 

която е предпоставка за формирането на комуникативноречева 

компетентност у учениците.  

 Експериментално се доказва, че комуникативноречева 

компетентност може да се формира успешно в хода на урочната и 

извънурочната работа по български език и литература в началния 

етап на основната образователна степен.  

 Дидактическата технология и резултатите от дисертационното 

изследване могат да послужат както като идеи за практическа работа 

с учениците, така и като мотивация за бъдеща изследователска 

дейност, свързана с разширяване на възможностите на учебното 

съдържание по посока на формиране на личности, умеещи да 



общуват пълноценно с различни адресати и в различни 

комуникативни ситуации.  

 Обосновава се и се доказва необходимостта от включването на 

родителите като активна страна в образователния процес.  

 Разработена и апробирана е дидактическа технология за усвояване на 

частите на речта (съществително име, прилагателно име, глагол) в 

синтез с изучаването на тематично свързани художествени 

произведения, с цел учениците не само да идентифицират и 

разграничават, но и да осмислят текстообразуващите функции на 

частите на речта. 

 Авторефератът е подготвен в съответствие с изискванията за 

представяне на основните акценти от дисертационния труд и неговата 

структура, на приносните моменти, обобщенията и изводите. 

5. Публикации по темата на дисертацията 

Авторът на дисертационния труд е популяризирал идеите си в 17 

научни публикации (статии и доклади, отпечатани в научнометодически 

списания и в сборници от научни конференции, проведени у нас и в 

чужбина, и учебни помагала за ученици от начална училищна възраст). По 

този начин дидактическите технологии за формиране на рецептивни и 

продуктивни умения чрез обучението по български език и литература в 1.-

4. клас са споделени със специалисти, ангажирани с проблемите на 

образованието. 

6. Заключение: 

Като се отчитат достойнствата на проведеното дисертационно 

изследване и научните приноси, професионализмът на автора, неговата 

позиция на начален учител и изследовател, който непрекъснато работи за 

усъвършенстване на квалификацията си, убедено препоръчвам на 

членовете на научното жури на Йорданка Стойнова Николова да се 



присъди образователната и научна степен „Доктор” по професионално 

направление 1.2 Педагогика. 

 

04.03. 2015 г.     Рецензент: 

       /проф. дпн Н. Иванова/ 

 


