
 

            

 

            

 

                                                          Становище  
 
    върху дисертационния труд за придобиване на образователната и   

    научна степен доктор на педагогическите науки на Бонка   Василева   

                                                          на тема  

        „МЕТОДИКА ЗА РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ 

          В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРОГИМНАЗИАЛЕН  

                                                  ЕТАП (6. КЛАС)”  

                         от доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова, 

                                           ПУ „Паисий Хилендарски” 

 

   Авторката на дисертационния труд е защитила навременността на 

проблема за развиване на критическото мислене в обучението по 

български език, като е осъществила аргументация в социален, 

педагогически, психологически, дидактически и методически аспект. 

Главното й основание е, че този проблем не бил обект на специално 

внимание и проучване. Напълно приемаме нейната убедителна мотивация. 

Налице са и личностни пристрастия за работа над дисертационната тема, 

подкрепени от обективни резултати от две рефлексивни по характер и 

съдържание анкети: с учители и с ученици. 

          Концептуално-постановъчната част на дисертационното изследване е 

представена успешно в увода на разработката, като са изяснени обектът, 

предметът, целта и задачите, хипотезата и изследователските методи и е 

разкрита значимостта на направеното. Избраната методика на изследване 

може да даде отговор на целта и задачите на дисертационния труд. 

           Формирането на критическо мислене при обучението по български 

език в прогимназиалния етап на средното образование (6. клас) се основава 

на концепциите за: личностно ориентираното образование и   развиващо 

обучение, както и на идеите на конструктивизма. 

   Текстът на дисертацията разкрива отлично познаване проблема за 

формирането на критическо мислене в обучението по български език като 

първи и свидетелства за лингвистичната, педагогическата и 

психологическата ерудиция на Бонка Василева. При обзора на  

 

 

 

 



 

 

 

 

литературните източници и тяхната научна интерпретация е  

демонстрирана личностна ангажираност. Правят се нужните позовавания, 

препратки, цитирания, съпроводени с обективна оценка. 

           Теоретичните основи на изследването са изяснени обхватно и 

задълбочено. 

           Добросъвестно са проучени същността, параметрите и обема на  

системата от понятия. 

          Положителни качества на тази част са: особено добрата подреденост; 

извеждането на анализираните подпроблеми в техните причинно-

следствени връзки и зависимости; яснотата и точността; търсенето на 

пълнота и значимост. Така след представяне същността на мисленето като 

социален и психологически феномен естествено се изяснява конкретно и 

спецификата – на критическото мислене. Логично следва осъщественото 

много подходящо сравнение на логическо, творческо и критическо 

мислене. Целта е да се създаде теоретична база за избор на различни 

методически подходи за развиването на този познавателен процес при 

обучението по български език в училище.  

         Откроява се на най-характерната черта на критическото мислене – 

оценъчността. Изтъква се още, че критическото мислене подлежи на 

развитие и това развитие целесъобразно се обвързва с основните черти на 

личността: мотивационни, инструментални, стилови. Това отново не е 

самоцелно, а е теоретична предпоставка за целенасочени методически 

действия за личностно изграждане на учениците. 

         Особено значимо е създаването на адекватна критериална матрица за 

оценка на формирано критическо мислене, която диференцира критерии 

(умения за класифициране, умения за аргументиране, поведение, свързано 

с критическото мислене), показатели (по които се оценяват посочените 

критерии) и оценъчни скали. Разбира се, номенклатурата на критериите 

може да се обогати, но авторката е подбрала такива, които най-пряко се 

съотнасят с възрастовите особености и възможностите на изследваните 

дванадесетгодишни шестокласници. Става явно, че формираността на 

критическото мислене се изследва с оглед на три компонента: когнитивен, 

рефлексивен (оценъчен) и поведенчески. 

          Съдържателна доминанта в дисертацията е главата,  представяща 

реализираният дидактически експеримент. 

          В неговия установяващ етап, макар че не се търси общовалидност,  

 

 

 



 

 

 

 

концептуалност и последователност в приложението при конкретното 

използване, се апробират дидактически материали, свързани с  

развитието на критическото мислене. 

Умело се извеждат водещи методически тези, свързани с изследвания 

проблем, важни и за съвременното обучение по български език като първи. 

Първият по значимост приносен момент в дисертацията е 

авторската типология на учебните задачи за развиване на умения за 

критическо мислене при усвояване на лингвистични знания и похвати на 

работа, които са разграничени в следните раздели: задачи за запаметяване 

на лингвистична информация, задачи за развиване на умение за 

целеполагане, задачи за планиране на учебната дейност, задачи за 

класифициране на информация, задачи за работа със специализиран текст, 

задачи за свързване на усвояваното лингвистично понятие с житейския 

опит на учениците, задачи за откриване на грешки, задачи за самооценка. 

Чрез работата над тях учениците се учат да създават собствени варианти на 

„стратегии” за действие. 

          В основата на обучаващия експеримент стои добре разработена 

дидактическа технология за развитие на критическото мислене в уроците 

по български език, което е вторият приносен компонент на дисертацията. 

В тази технология се адаптират, конкретизират и операционализират 

налични в методическата наука цели (при това учениците поставят и 

собствени цели за работа в урока – избрани от зададените от учителя), като 

се поставя особен акцент на целта – развиване на критическото мислене 

на учениците. Предлагат се методически идеи, свързани с учебно 

съдържание в шести клас, етапи в урочната дейност (мотивиращ, 

оперативно-познавателен, рефлексивно-оценъчен), като те се 

интерпретират от нов ракурс – с оглед проблема на изследването. Новост в 

процеса на усвояването са: 

- изпълнението на задачи с ориентировъчно-оценъчен, 

изследователски, преобразователен, познавателен, рефлексивен 

характер, които включват разнообразни дейности; 

- даването на допълнителна информация само за да се подпомогне 

начинът, по който се осмисля дадено граматично явление – чрез 

съпоставка, извличане на критерии, обобщаване; чрез съпоставка със  

 

 

 



 

 

     

    собствен езиков опит; 

- създаването на проблемни ситуации, насочени към развитието на 

критическото мислене. 

          Фрагментите от експерименталните уроци, станали прагматичен 

фокус на авторовите идеи, успешно илюстрират творческата интенция на 

изследователката. Тя отделя специално място за интерактивността и 

ученето чрез действие, защото общуването, изразяващо се във 

взаимодействие между учител и ученици, е ключово за резултатността на 

учебния процес. При развиващия експеримент посредством прилаганите от 

учениците техники се формират индивидуалности, убедени в своята 

личностна ценност, можещи да се самоутвърждават.  

          Всъщност чрез експерименталното обучение авторката доказва с 

нови средства съществени нови страни в съществуващи научни 

теории.  

          Обучаващият експеримент представя методика за развиване на 

критическото мислене и за формиране на личностна комуникативна 

компетентност. 

            Свидетелство за добре осъществен синтез са табличните решения и 

схемите (с. 60 - 62; 90; 107).   

              Предлага се диагностична процедура за измерване на уменията 

на учениците за критическо мислене. 

Прави се качествен каузален анализ на постиженията и слабостите на 

изследваните лица. 

Осъществен е и прецизен математико-статистически анализ на 

данните от експерименталното обучение по посочените критерии, като се 

сравняват резултатите от контролната и експерименталната група. 

Количествените емпирични данни са старателно онагледени чрез графики, 

диаграми, хистограми. 

  Сравнението на постиженията на учениците утвърждава 

статистически значима промяна в полза на групата, в която е осъществяван 

експериментът.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Заключението на дисертацията се предхожда от обективни и 

достоверни изводи, които имат важно практическо и теоретическо  

 

 

 



 

 

 

значение. 

             Би могло да се пожелае да се очертаят по-определено насоките за 

необходими бъдещи изследвания във връзка с решавания проблем. 

              Текстът демонстрира ерудицията на авторката и свидетелства за 

усърдния й труд, но в него сe забелязват и някои правописни и 

пунктуационни грешки и стилни неточности, дължащи се вероятно на 

недоглеждане. 

             Резултатите от дисертационния труд сe използват вече и в 

педагогическата практика, защото част от тях са представени в статии в 

педагогическия печат и са достигнали до учителите по български език и 

литература. 

              Като отчитам честните научни търсения на авторката, 

теоретичните и прагматичните приноси на изследването, успешната 

експериментална работа, предлагам на уважаемите членове на научното 

жури да се присъди на Бонка Василева образователната и научна степен 

“доктор” по научната специалност 05.07.03 – Методика на обучението по 

български език и литература. 

 

 

                                                                     Написал:  

                                                                                    доц. д-р П. Гарушева                               

 

 

 

 

 

 

                                     

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


