
С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационния труд на Бонка  Димитрова  Василева 

на тема „ Методика за развиване на критическото мислене в обучението по 

български език в прогимназиален етап (6. клас)” 

 

Дисертационният труд е в обем от 248 страници, от които 132 страници научен 

текст, 106 страници приложения и 10 страници библиография със 126 цитирани 

заглавия; състои се от уводна част, 3 глави, заключение, литература и  приложение. 

Предложеният от Бонка Василева труд е съвременно и прагматично ориентирано 

изследване, мотивирано от актуалния и нерешен все още в методиката на обучението 

по български език проблем – проблема за критическото мислене. В този план се 

откроява приносният характер на проучването. 

Уводът и първата глава “Концепцията за критическото мислене в контекста на 

съвременните педагогически практики и обучението по български език” убедително 

открояват необходимостта на изследването, свързано с възможностите, които 

предоставя образователният процес по български език за развиване на критическото 

мислене на шестокласниците. Актуалността на проучването е разгледана 

многоаспектно, като са изведени социалните, дидактическите, педагогическите, 

психологическите и методическите измерения на проблема за критическото мислене. 

Добре откроени и аргументирани са обектът, предметът, целите, задачите, етапите и 

изследователската методология на проучването (с. 11 – 15). Авторката разглежда 

задълбочено същността на критическото мислене в психолого-педагогически план, като 

го свързва с целите на обучението по български език. Тя извежда образователния 

потенциал на критическото мислене по посока на развиването на езиковата 

индивидуалност на учениците. Бонка Василева прецизно определя възможностите чрез 

критическото мислене да се  подобри  езиковата подготовка на шестокласниците (с.42 -

43). Важна част от първа глава е декомпозираната система от критерии и показатели за 

развиване на критическото мислене на шестокласниците на занятията по български 

език,  която може да се детайлизира още по-подробно (с. 44-46). Авторката въвежда 

понятието „езикова индивидуалност” като адекватно на съвременния социокултурен 

контекст, в който е разположен процесът на овладяване на родния език. 

Във втората глава ”Методика на развиване на критическото мислене в 

обучението по български език в шести клас на средното общообразователно училище” 



Бонка Василева задълбочено представя своята концепция за развиване на критическото 

мислене чрез обучението по български език, като посочва учебното съдържание, 

принципи, методите, дейностите, стратегиите, техники, похватите, на които се базира 

постановката й. Във връзка с поставената в проучването главна цел дисертантката 

предлага собствен пакет от задачи, които типологизира в съответствие с възможностите 

им да развиват уменията на учениците за критическо мислене. Акцентът е поставен 

върху овладяването на лингвистичните знания, защото  тяхното изучаване заема голяма 

част от процеса на езиково обучение. Приносен харктер има  предложената 

типологична класификация на задачите, пряко свързани с процеса на развиване на 

учениковите умения за критическото мислене (като напр. задачи за намиране на 

„семантичния образ” на думата, задачи за разбиране и осмисляне на специализиран 

текст и др.).  Някои от наименованията на задачите се нуждаят от известно допълване, 

за да се подчертае езиковата им специфика (например, типът задачи за класифициране 

на информация може да се стане – задачи за класифициране на лингвистична 

информация – с. 62). С новаторски характер се отличава предложеният 

психодидактичен модел за развиване на критическото мислене в образователния процес 

по български език (с. 107). Несъмнен принос в  тази глава има методическата 

интерпретация на експерименталните уроци, което определя в голяма степен 

прагматичната стойност на дисертацията. 

Третата глава представя ескперименталното обучение като цялостен 

процес. В него участват 168 ученици от малък град (Кресна) и от голям град (София). 

Експерименталната работа се основава на многоетапна изследователска дейност, 

обхващаща изследването на учебната практика с оглед на избраната тема; 

организирането на пробно, а след това и на експериментално обучение; прилагането на 

критериална система за оценяване на постигнатите резултати. Впечатляват прецизно 

направените над 20 графики, хистограми, таблици и др., които дават ясна представа  за 

равнището и резултатите на двете групи – експериментална и контролна. Представен е 

детайлен  анализ на резултатите от обучението. В края на трета глава Бонка Василева 

анализира обективно резултатите от изследователската си дейност и синтезира своя 

„универсален  модел за работа”, който съдейства за развиване на критическото мислене 

на учениците (стр. 131-132) и  който е един от  пътищата за формиране на умения за 

учене през целия живот. 



 Широките научни интереси на авторката проличават от доброто познаване на 

цитираните близо 130 научни източници на български и чуждестранни  автори от 

различни научни области, посочени в библиографията. 

Предложеният дисертационен труд притежава безспорни достойнства: 

1. Направено е интердициплинарно по своята същност теоретично проучване  на 

процеса на развиване на критическото мислене на учениците от позицията на 

родноезиковото обучение, което е принос в теорията на обучението по български език 

като първи език. 

2. Предлага се научнообоснована и апробирана в учебната практика система за 

развиване на критическото мислене на шестокласници  в българското средно училище. 

Авторката извежда педагогическите условия, при които критическото мислене 

подобрява качеството на езиковото обучение, разработва урочни статии и създава банка 

от упражнения, което обогатява теорията и практиката на обучението. 

3. Обоснована е стройна система от задачи, които се  типологизират от гледна 

точка на проучвания от дисертантката проблем, което определя практико-приложната 

стойност на изследването и представлява  безспорен принос.  

4. Създаден е  специфичен инструментариум (анкети, тестове, работни листове и 

др.) за изследване на знанията и уменията на учениците за критическо мислене. Този 

инструментариум може да се използва от  всички специалисти в областта на 

образованието. Подготвени са методически разработки на уроци и указания, които 

подпомагат учителите по български език в пряката им работа.  

В заключение: Представеното от Бонка Василева изследване “Методика за 

развиване на критическото мислене в обучението по български език в прогимназиален 

етап (6. клас)” има приносен теретичен и практико-приложен характер, което ми дава 

основание да предложа на Научното жури  да й бъде присъдена научно-

образователната степен доктор по  научната специалност Методика на обучението по 

български език. 

 

 

23 юли 2012 г.                                           Изготвил:  

                                                                            (доц. д-р Ваня Кръстанова) 

 


