
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дисертационен труд за присъждане  на научната степен „Доктор на 

науките" в област на висшето образование: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление: 1. 2. Педагогика. Научна специалност: 

„Теория на възпитанието и дидактика” 

Автор на дисертационния труд: проф. д-р Таня Иванова Борисова 

Тема на дисертационния труд: „Четивната грамотност  на учениците 

в средното училище- дидактически измерения” 

Член на научното жури: проф. д-р Тиха Делчева. 

 

Анализът на представения  материала за докторат, както  и научната 
продукция  на Таня Борисова впечатлява с неговата иновативност  и 
творческа връзка с педагогическата реалност. Това до голяма степен 
може да се обясни с разнообразното професионално кариерно 
развитие на кандидата, богато с изпълняване на  разнообразни 
дейности и заемани  позиции: учител  по български език и литература в 
ОУ и ЕСПУ., зам. Директор в ЕСПУ, експерт по български език и 
литература и  началник на  РИО- Стара Загора и Бургас, асистент , гл. 
асистент, доцент  по филология във ВУЗ( Шуменски университет, ТрУ –
Стара Загора ( Департамент за информация и квалификация на учители 
, Педагогически факултет) , ръководител катедра, зам . декан УД, « 
Логистика и следдиломно обучение « където продължава да работи и 
сега като професор. Това показва , че Таня Борисова има богат опит 
като преподавател и управленец.  
В качеството си на преподавател по български език и литература и 

методика на  обучението по български език – Езикова и литературна 

комуникация ,проявява стремеж да стимулира субектната активност на   

студентите в учебния процес, да използва съвременни интерактивни 

методи на преподаване и учене, да обновява учебното съдържание в 

съвременен и европейски контекст.Кандидатът е известен лектор и 

консултант при обучение и квалификация  на педагодически 

специалисти в различни училищни организции. 

Има богат управленски опит,  който се проявява в умения да 

организира и мотивира  различни групи хора( ученици , учители , 

директори , експерти) при различни обстоятелства , има много добри 

комуникационни умения за интеркултурен диалог и интеркултурно 

сътрудничество,за работа в екип, богат опит в разработване, 



управление и спечелване на  европейски проекти. Ползва руски и 

френски език.  

 Кандидатът активно участва  в разнообразни форми на научно- 

изследователска и приложна дейност.Защитава докторска дисертация 

през1992г., избрана за доцент през 2001г,за  професор-

20014г.Популяризира своите идеи чрез публикации      и чрез участие с 

научни доклади в международни и национални конференции с цел 

представяне на педагогическите дейности и продукти свързани с 

основните проблеми в нейната дейност. 

Представеният материал за докторат  е посветен на проблем,който е с 
непреходна значимост –четивната грамотност на учениците. 
Актуалноста на изследвания  проблем  не само нараства, а и 
придобива нови измерения и аспекти-както в по-общ план, така и в 
контекста на конкретни дейности.Сравнително ниските резултати в 
нашето училище в тази сфера, европейските измерения на четивната 
грамотност поставят  нови изисквания към професионалната 
компетентност на учителите  за повишаване качеството на обучение  в 
българското училище.Всичко  това мотивира кандидатът към 
проучване  на този проблем. 
Общото ми  впечатление от представения проект  на научен труд, е  че 

той  е  фундаментално теоретико- емпирично  изследване на същностни 

аспекти на четивната грамотност изобщо и на четивната грамотност на 

български ученици по-специално. Основанията ми  за тази глобална 

оценка могат да се концентрират в два основни  аспекта. 

Приноси с научно- теоретичен характер. 

1 Използваният основен метод при разработване на научното  

изследване е логнитудния,   който позволява на автора да получи по- 

цялостна и пълна картина на проучвания проблем: 

 -  изяснява се  понятието четивна грамотност  като кандидатът се 

опира както на съвременни професионално- научни подходи, така и  на 

политиките на Европейския съюз, ЮНЕСКО и други международни 

организации за грамотността изобщо и за четивната грамотност по-

специално; 

 - понятието се интерпретира в контекста на компетентностния подход 

и специално   на комуникативната и социална компетентност; 

 -изведен  и характеризиран е   теоретичния конструкт „четивна 

грамотност“на Европейската комисия,  изграден като  стройна 

йерархична система за степените на четивната грамотност и тяхната 



операционализация с конкретни тестови задачи в съответен измервателен 

инструмент; 

 - изведено е  собствено виждане  за понятието четивна грамотност  на 

основата  на  сравнителен  оценъчен план на определението на 

грамотността  чрез   многостепенния теоретичен конструкт–от основна 

грамотност до функционална и многоаспектна грамотност;  

-обогатява  се приетия теоретичен конструкт на четивната грамотност 

като: 

                   -  се изпълва с ново съдържание чрез: научната му 

интерпретация  в контекста на международните стандарти;използване 

на съвременните измервания и критериите на авторитетни 

международни изследвания най- вече –PISA, PIRLS; чрез 

съпоставителен аспект с Държавните образователни изисквания; 

                    - интерпретира когнитивните и операционализирани 

четивни умения като представя тяхното съдържание и  развитие под 

формата на  спирала и по този начин му придава многопосочна 

перспектива за използване в практиката ; 

                  - изяснява сложната същност на понятието четивна 

грамотност от една страна като съдържание и структура , а от друга  

като процес т.е,   обособяват се и се характеризират  няколко важни 

взаимосвързани, но същевременно самостоятелни етапа при 

формирането на четивната грамотност -  начално ограмотяване, четене 

с разбиране, намиране и извличане на информация от текст, 

обобщаване, тълкуване, осмисляне и оценяване; 

                 - с приностна стойност са изведените и аргументирано   

очертани прагове на четивната грамотност до ІV, доVІІ и доХІІ клас с 

помоща на   въведените от PISA критерии, систематизирани по 

стандартизирани равнища. 

2  Извършеният  анализ на резултатите от  тестовете за външно 

оценяване на ученици от четвърти, седми и дванайсти клас от един и 

същи випуск позволява да се  установи:  

 - определени  области, които се характеризират с широкия си обхват, 

със определени същностни когнитивни и четивни умения, разпознаваеми 

еднозначно от една страна в резултатите от съответните тестове,а от 

друга с продуктивността си и прогностичната си стойност по 

отношение на развитието на четивната грамотност  на учениците и 

формирането  у тях на мотивация за учене през целия живот; 

  - извършеният анализ  не е  свързан само с описанието на 

фактологичните емперични  данни, но е насочен и към теоретично 

аргументирани  обяснителни механизми с много по-дълбок 



компетентностен контекст, насоченост към развитие и усъвършенстване 

на нашата образователна система с цел да се преодолеят онези 

дефицити, които са ни довели до  лошите позиции в сравнение с 

резултатите от други страни; 

 -в каква степен  са ретранслирани в българското образование 

съответствията между: дидактическите параметри на четивната 

грамотност в българското средно училище и международните системи 

на работа за повишаване равнищата на овладяването й; съответствието 

между резултатите на учениците от външното оценяване, провеждано 

от МОН с резултатите им, получени в изследванията на PISA; 

 - важни тенденции и закономерности, които показват каква е степента 

на приложимост на тестовете от националните външни оценявания за 

валидно измерване на четивната грамотност според установените 

равнища в програмата  PISA.; 

 - очертани  нови съдържателни области на четивната грамотност  за 

формиране на нови образователни политики за постигане на много по-

високи равнища на четивна грамотност на българските ученици. 

  Приноси с научно - приложен характер 
1През призмата на  очертаната  теоретична рамка, чрез  целенасочени 

анализи в контекста на богати и продуктивни теоретични идеи за 

четивната грамотност, авторът извежда, анализира и съпоставя   :   

                -  резултатите от няколко международни изследвания на 

грамотността по проектите PISA и PIRLS, както и резултатите от 

няколко национални изследвания  по методиката на PISA, няколко 

национални външни оценявания и др.; 

                  - обоснованите  шест международно установени равнища на 

четивната грамотност и  посоката и степента на развитие на четивните 

умения на български ученици според тях; 

                  - ориентирането на  учителите към измерване компетенциите 

на учениците чрез критериите за четивна грамотност, дефинирани от 

ЮНЕСКО и проверявани от PIRLS и PISA; 

                 -   преодоляване на  основния  проблем за българските 

ученици-  недостатъчното развитие на четенето с  разбиране на 

прочетения текст; 

                - чрез определените от докторанта  прагове за четивна 

грамотност се очертава  вариативност на възможностите за 

усъвършенстване на четивната грамотност на учениците чрез  

обучението по български език и литература. 

Обобщеният анализ позволява да се  подчертае , че  



предложеният от Таня Борисова научен труд притежава качества на 

втора докторска дисертация и основанията ми за това са: 

1Присъствието на кандидата в педагогическото пространство и особено 

в сферата на обучението по български език и литература е трайно, а  

неговата иновационна и конструктивна роля е значима. 

2 Проблемите разработени в представения научен труд и публикации 

са актуални и социално детерминирани.Те са свързани с: решаване  на 

конкретни образователни проблеми  в сферата на обучението по 

български език и литература – развитието,  диагностиката и 

оценяването  на постиженията на езиковата компетентност на 

учениците в системата на средното образование. 

3 Цялата си професионално- творческа дейност Т. Борисова посвещава 

на проблемите на образованието, целенасочено и системно издига 

професионалната компетентност на студенти , учители , директори , 

експерти чрез високо лекционно майсторство , чрез организиране и 

провеждане на различна квалификационна и съвместна научно- 

изследователска дейност. 

4 Кандидатът проявява качества на съвременен изследовател – висока 

професионална компетентност в сферата на обучението по български 

език и литература , творческа активност за популяризиране и 

утвърждаване на съвременни образователни идеи , подходи и стратегии 

за развитие на езиковата компетентност в нашето училище.  

Представените публикации са  по  темата на дисертационния труд, 

отговарят на изискванията за такъв вид научни разработки. Общо те са  

22 , от които монографии- 12( 9 – самостоятелни и 3 в съавторство), 

статии  –10( 3 с импакт фактор,3- в реферирани списания, 4 – в 

сборници от конференции и годишници.) 

    Авторефератът  е разработен съобразно изисквания за такъв вид 

научен продукт: 

-компетентно и  прецизно отразява логическото разгръщане на идейния 

замисъл, ясното и точно формулиране и аргументиране на отделните 

акценти на съдържанието;  

 -осигуряване на максимално възможно точно, ясно и полезно 

представяне, интерпретиране, обобщаване и обосновка на постановки, 

идеи, резултати; 

      -използване на синтезирано, но научно и ясно поднасяне на 

информацията чрез точен понятиен апарат, научен стил и точен  език. 

Справката за приносите на Т. Борисова отговаря на реалните й 

постижения, Тя отразява коректно изследователските идеи, разбирания 



и реални резултати  в научно- теоретичен , в научно- образователен и в 

практико- приложен  аспект. 

Заключение: Иновационните идеи, развити в научния труд и в 

представените публикации, значимите приноси на автора в сферата на 

обучението по български език и литература в средното образование , 

богатата академична и плодотворна научно-изследователска дейност на 

проф. Таня Иванова Борисова покриват изцяло изискванията на закона 

и правилника за присъждане на научната степен „Доктор на науките». 

Ще гласувам с определено „ДА” за избора на проф. д-р Таня Иванова 

Борисова за «доктор на науките» по професионално направление 

„1.2.Педагогика”, научна специалност „Теория на възпитанието и 

дидактика”за нуждите на ТрУ- ПФ, Стара Згора. 
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