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1. Данни за авторката на дисертацията 

Йорданка Ст. Николова е родена на 26.06. Магистър е по педагогика.  

Дисертантката притежава много сертификати за продължаваща 

квалификация – завършени обучения по проблеми  на училищното 

образование.  

Йорданка Ст. Николова работи като начален учител в 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. 

От 2010 г. Йорданка Ст. Николова е докторантка в СУ „Св. Кл. 

Охридски” - Факултет по педагогика, катедра „Дидактика”. Участничка е в 

два изследователски проекта на Софийския университет, както и в 

международни и национални конференции по проблеми на образованието. 

Авторка е на учебни помагалазаученициотначалнаучилищнавъзраст. 



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 след доклад 

на Декана със заповед на Ректора на Софийския университет Йорданка Ст. 

Николова е отчислена с право на защита. Не съм установила допуснати 

нарушения по процедурата. 

3. Данни за дисертацията и автореферата 

3.1. Актуалност на изследваната проблематика 

Проблем на изследването е комуникативноречевата компетентност 

като инструмент за личностно и социално израстване на ученика от 

начална училищна възраст. Проучваните въпроси са изключително 

актуални в контекста на съвременната социокултурна ситуация и 

свързаните с това образователни усилия за изграждане на педагогически 

системи, адекватни на изискванията на променящия се живот и на 

потребностите на „говорещото дете”.  

3.2. Данни за дисертацията 

Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение и 

литература.Съдържа 191 страници. Ползвани са 167 книжни и интернет 

ресурси на кирилица и латиница.  

Приложенията (23 на брой) са оформени в отделно книжно тяло. 

Включват: дидактически материали, изследователски инструментариум, 

автентични текстове на ученици, фигури, таблици и др.  

В увода авторката убедително аргументира актуалността на 

проучвания проблем в обществен, теоретичен и практически аспект. Точно 

формулира обекта, предмета, целта, хипотезата, задачите на изследването. 



Първата глава е озаглавена „Същност на комуникативноречевата 

компетентност”.  Комуникативноречевата компетентност се характеризира 

от гледище на лингвистичните науки.На този фон убедително се откроява 

главното място на обучението по български език и литература в системата 

на училищното ни образование и се проследяват методически аспекти  на 

проблема за изграждане на комуникативноречева компетентност у детето 

от начална училищна възраст.Йорданка Ст. Николова демонстрира много 

добри умения за анализ, синтез и творческа интерпретация на актуална 

научна литература във връзка с проучвания проблем. 

Втората глава е посветена на дидактическите технологии за 

формиране на комуникативноречева компетентност у ученика от 1. – 4. 

клас чрез обучението по български език и литература. Основателно с 

предимство е направена характеристика на психо-физиологическото 

развитие на малкия ученик.В този контекст логично и убедително са 

разгледани:  

 (1) дидактическа технология за формиране на рецептивни 

умения у детето от начална училищна възраст чрез обучението 

по български език и литература;  

 (2) дидактическа технология за формиране на продуктивни  

умения у ученика от 1. – 4. клас чрез обучението по български 

език и литература.  

Обособяването на технологиите в две групи е условно, тъй като в 

своето взаимодействие те водят до очакван ефект - формираност на 

определено равнище на комуникативноречева компетентност в начална 

училищна възраст. В същото време направената диференциация позволява 

на авторката да представи проблема систематизирано, субординирано и 

детайлизирано.   

Специално внимание е отделено на въпросите за взаимодействието 

между урочните и извънурочните форми на обучение, между 



образователната институция и семейството. Разкрива се ясна перспектива 

за изграждане „мостове” между формалното, неформалното и 

информалното образование на малкия ученик.  

Третата глава е с емпирична насоченост. Тук по успешен начин си 

взаимодействат теоретичната подготвеност на авторката и богатият й опит 

на утвърден „Първи учител”. Последователно са разгледани:  

 дизайнът на емпиричното изследване; 

 организацията и методиката му; 

 равносметката от експеримента, реализиран на етапите 

констатиращ, формиращ и контролен.  

В заключението са откроени основните обобщения и изводи от 

изследването.  

Ползваната литература е адекватна на проучвания проблем. 

Приложението успешно илюстрира проведената експериментална 

работа. 

 Ще обобщя: дисертацията е стойностен авторов труд. Показаният 

голям брой таблици, схеми, диаграми, работни листи и др. под. убедително 

подкрепят автентичността на изследването. 

3.3. Данни за автореферата 

Авторефератът е адекватен на изложението на дисертацията. 

Систематизирано е отразена структурата на научния труд. Ясно са 

откроени концепти, обобщения, изводи на авторката. 

4. Публикации 

Дисертационният проблем е обвързан със 17 научни публикации: 

 статии и доклади, отпечатани в научнометодически списания 

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

чужбина (15 на брой); 



 учебни помагала за ученици от начална училищна възраст (2 

на брой).  

Всички приложени публикации са пряко свързани с темата на 

дисертационния труд. 

5. Научни приноси 

Изцяло приемам формулираните отЙорданка Ст. Николова приносни 

моменти.  

 (1)На основата на интерпретацията и анализа на теоретични 

постановки от водещи научни публикации в настоящото 

дисертационно 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.  

 (2)Разработенае дидактическа технология за формирането на 

езикова, литературна, дискурсна и социокултурна компетентност, 

които са предпоставка за формирането на комуникативноречева 

компетентност у учениците.  

 (3)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.  

 (4)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.  



 


