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1. Актуалност на темата 

Темата на дисертационния труд е не само актуална, тя е необходима  и 

иновационна. Тя не „върви” след наличната документация за обучението по 

български език, а го изпреварва. Още по-ценното е, че е разработена от научен 

работник, който е посветил много години и страници да изследва четивната 

грамотност на учениците – в предходните години на тези от началното 

училище, а сега на учениците в средното училище. Проф. Таня Борисова е 

изследовател, който сам подготвя и апробира собствената си методика и то го 

прави не само в рамките на кратък експеримент, а в продължение на години, 

усъвършенствайки първоначалните си идеи. Намирам идеята за много 

целенасочена, с педагогическа насоченост, но и правеща връзка между двете 

методики (в началното и в средното училище), а най-вече между работата на 

учителите и четивната грамотност на учениците. 

 

2. Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е от 458 печатни страници, разпределени в: 

концепция на хабилитационния труд – 15 стр. (с. 6 – с. 19), четири глави 

(„Теоретични основи на изследването“ – 125 стр., с. 20 – с. 144; „Анализ на 

резултатите от външното оценяване по български език и литература на 



учениците от системата на българското средно образование” – 115 стр., с.145– 

с.260; „Динамика и прагове на четивната грамотност на учениците в средното 

училище” – 81 стр, с.261–с.342; „Международни стратегии и тяхната 

вариативност за усъвършенстване на читателската грамотност в българското 

средно училище“ – 69 стр., с.343 - 412), заключение и изводи – 23 стр.,с. 413 – 

с. 436; приноси на дисертационния труд – 436 – 440, литература от 133 

заглавия, 115 на кирилица и 28 на латиница; списък на публикациите по 

темата на дисертационния труд – общо 23. Има 2 приложения – Тест по 

български език и литература за IV клас и система за оценяване. 

Дисертационният труд има класическа структура и подредбата следва 

логиката на едно научно изследване, което има и практико-приложна 

значимост.  

 

3. Анализ на дисертационния труд 

Уводът, наименован логично „Концепция на дисертационния труд“, 

очертава много ясно и категорично мотивацията на проф. Таня Борисова за 

избора на темата. Дългогодишната ù работа в това направление ù дава 

основание да направи научни изводи и констатации за състоянието на 

четивната грамотност на българските ученици. Особено съществен е фактът, 

че изводите са вследствие на работа в един продължителен период – 

проследява се на динамиката в развитието на четивната грамотност на 

обучаваните ученици от един и същи випуск – от 2004 – 2016 г. и се извежда 

съответствието между Държавните образователни изисквания (ДОИ), 

външното оценяване, провеждано от МОН след четвърти, седми и дванайсети 

клас (държавни зрелостни изпити по български език и литература) и 

международните стандарти за четивна грамотност на PISA. 

Целта, задачите, хипотезата, обектът и предметът на дисертационното 

изследване са коректно конструирани и логически свързани и научно 

представят началната концепция на автора по избраната проблематика. За 

реализирането на целта и задачите и за доказване на хипотезата са използвани 

подходящи методи. 



Целта на дисертационния труд „Установяване динамиката в развитието 

на четивната грамотност през различните етапи на обучението на учениците в 

средното училище“ (стр.11) показва амбициозната идея да се установи 

динамиката, а не да се идентифицира и анализира моментно състояние. 

Хипотезата е точно формулирана, очакваните ефекти са обособени на 

различни отделни компоненти. 

В изследването се използват стандартизирани критерии и показатели 

за четивната грамотност по PISA. 

Използваните методи за изследване са многоаспектни и подходящи за 

този тип изследване – като се започне от по-традиционните - наблюдение, 

анализ на литературните източници, педагогически експеримент, тестиране, и 

се стигне до CONTENT и лонгитюден метод. 

Посочен е и контингентът на изследването, който е впечатляващ. 

Първа глава „Теоретични основи на изследването“ е доста пространна. В 

стремежа си да обхване колкото се може повече теории, теми и автори, проф. 

Таня Борисова се е увлякла и е представила много и различни аспекти на 

четивната грамотност и четенето като дейност. Интерпретира се подробно 

същността на понятието ограмотяване; качествата на четенето – логично най-

голяма внимание се обръща на четенето с разбиране; същността на четенето 

като речева дейност. Направено е разграничение на четене и четене с 

разбиране, проследени са проучвания в областта на четенето, трудностите при 

изграждане на четивната грамотност и прилагането на Държавните 

образователни изисквания в обучението по български език и литература в 

различните степени. 

Изяснена е същността на понятието „четивна грамотност“ в международни 

проучвания в областта на четенето- в PIRLS. 

В 1.4. – 1.10 се предоставя информация за дейността и проучванията на 

Европейската комисия и въпросите на грамотността. Анализират се и други 

изследвания освен PISA на ОИСР за измерване на уменията за четене и писане 

на учениците. Застъпени са изследвания на ЮНЕСКО за функционалната 

грамотност, на PIRLS за четивната грамотност в различни години. Направена е 



съпоставка между четивната грамотност на българските ученици и ученици от 

други държави, участвали в проучването на PISA. 

Понятието „четивна грамотност“ е изпълнено с ново съдържание в 

контекста на международните стандарти чрез използване на съвременните 

измервания и критериите на авторитетни международни изследвания –PISA, 

PIRLS. Това не става самоцелно, а в съпоставителен аспект с Държавните 

образователни изисквания. 

Обособяват се няколко важни взаимосвързани, но същевременно 

самостоятелни етапа при формирането на четивната грамотност -  начално 

ограмотяване, четене, четене с разбиране, намиране и извличане на 

информация от текст, обобщаване, тълкуване, осмисляне и оценяване. 

Направените съпоставки, анализи логично водят до някои рационални 

препоръки, направени в дисертационния труд, свързани както с промени в 

обучението по литература, по български език, така и с препоръките, направени 

от Съвета на Европа във връзка с грамотността. 

Обобщение: в първа глава има изключително много информация, която е 

добре конструирана, разнообразна е. Фактите и мнения са подчинени на 

проблематиката. Използвани са различни теории и мнения на автори. Има  

повече позоваване и цитиране, по-малко интерпретация. Първа глава не 

завършва с  обобщения, които да са основа за последващото действие. 

Втора глава „Анализ на резултатите от външното оценяване по български 

език и литература на учениците от системата на българското средно 

образование” е изцяло аналитична. Представени са резултатите от редица 

тестове за външно оценяване – в четвърти клас по критериите на PISA, в седми  

клас, в девети и в дванайсети клас (ДЗИ), като са правени съпоставки с 

критериите на PISA. Анализират се не само резултатите на учениците, но и се 

прави характеристика на тестовите задачи, въпроси, както и на предложените 

евентуални отговори. По принцип Програмата за международно оценяване на 

ученици (PISA) под егидата на ОИСР измерва знанията и уменията на 15-

годишните ученици по четене, математика и точни науки и съпоставката с 

българските системи за изпитване е най-подходяща за девети клас. 



Резултатите на учениците от Бургас са съпоставени с усреднените 

резултати за страната. 

Посочени са критериите на PISA за проследяване и оценка на четивната 

грамотност - намиране и извличане на информация от текст, обобщаване и 

тълкуване на информация в текст, осмисляне и оценяване на текст. 

Много важно е да се отбележи, че изследването е с едни и същи ученици. 

Техните умения се проверяват през няколко години. 

Най-авторска и полезна е трета глава „Динамика и прагове на четивната 

грамотност на учениците в средното училище”. Определянето на прагове на 

четивната грамотност е от много важно значение за българското образование. 

Логично като най-висок критерий в четивната грамотност е определен 

критерият за осмислянето и оценяването на текст. 

От 5078 ученици, постъпили в училище през 2004 г., само 3075 (59,2 %) са 

допуснати до държавен зрелостен изпит през 2016 г.. Авторката се опитва да 

даде обяснение на голямата разлика, търсейки причини за отпадане на 

учениците в различни етапи на образованието си.  

Най-напред се прави анализ на четивната грамотност на учениците в края 

на четвърти клас. Интерпретират се резултатите от външното оценяване, 

въпреки че само 4 от тестовите задачи са свързани с четивната грамотност. 

Установява се, че в края на четвърти клас резултатите на учениците са 

приемливи. 

Същият випуск е проверен и в края на седми клас през 2011 г. чрез тест и 

преразказ на текст. Установява се, че тестът се е оказал преодолим само за 

53% от момичетата и 49,54% от момчетата. Търсят се причините за недоброто 

справяне в различни направления – внимание към четенето, хорариум, 

мотивация, учебни програми, учебници, методическа подготовка на учителите 

и др. Установява се много опасна тенденция - половината от българските 

ученици са преустановили да развиват четивната си грамотност в периода IV –

VII клас. 

В края на 12 клас се пише и аргументативен текст. Тази задача води до още 

по-голяма отдалечаване от стандартите за четивна грамотност. Крайните 

констатации са, че от клас в клас и от степен в степен има значително 



намаляване на резултатите и динамиката в равнището на четивната грамотност 

е низходяща. 

Авторът анализира в какво се изразява усвояването на българския 

книжовен език според различни нормативни документи и как това е 

съотнесено към четивната грамотност на учениците. В българското 

законодателство сред групите ключовите компетенции, които обхваща 

общообразователната подготовка, не фигурира нито понятието четивна 

грамотност, нито понятието функционална грамотност, които са основни за 

нормативните документи на ЮНЕСКО и Европа 2020. Именно липсата на 

специално внимание към четивната грамотност е в основата на ниското ù 

равнище в края на 12 клас. Проф. Борисова коректно е посочила прагове на 

четивната грамотност за ІV, VІІ и ХІІ клас по критериите на PISA,  основните 

3 критерия - намиране и извличане на информация от текст, обобщаване и 

тълкуване на информация в текст, осмисляне и оценяване на текст, както и 

шестте равнища при всеки един от критериите. Въз основа на именно тези 

критерии и равнища тя прави задълбочен анализ на изпълнението на различни 

видове тестове и задачи на учениците в различните класове. 

Полезно е позоваването на информация за нивото на четивната грамотност 

и усилията в редица държави като Литва, Румъния и Обединеното кралство 

(Англия и Уелс).  

В четвърта глава „Международни стратегии и тяхната вариативност за 

усъвършенстване на читателската грамотност в българското средно училище“ 

в част 4.1. Четенето – основа за развитието на четивната грамотност,  се 

анализират направените реформи в някои държави относно учебните 

програми. Цитират се различни приети национални стратегии. 

В 4.2. се обръща специално внимание на обучението по четивна грамотност 

в България. Отправят се препоръки за засилване на вниманието към четивната 

грамотност. Не намирам за необходимо и в последната част на последната 

глава отново да се дава определение за грамотност, за  ,,функционална 

грамотност” и ,,вторична грамотност”. Споделят се мнението, препоръките и 

мерките на съвета на Европа по проблемите на грамотността.  



В четвърта глава най-ценното са методическите препоръки за учители, 

които авторът обобщава. За съжаление, част от идеите не са авторски. Разбира 

се, те са коректно цитирани. 

Липсата на изводи и заключения в края на всяка глава се компенсира от 

богатите обобщения в края на дисертационния труд. 

Използваните и цитирани автори, документи, резултати са впечатляващи по 

брой и разнообразие. 

 

4. Основни приноси на дисертационния труд 

Към приносите с научно-теоретичен характер могат да се посочат 

следните: дава се пълна характеристика и определение на понятието „четивна 

грамотност“; установени са съответствията между дидактическите параметри 

на четивната грамотност в българското средно училище и международните 

системи на работа за повишаване равнищата на овладяването ù;. 

Съпоставителната характеристика между резултатите на учениците в България 

с тези, направени по международни стандарти, са представени аргументирано, 

професионално и точно. В теоретичен план са разгърнати и някои идеи за 

проверка и оценка на читателското възприемане, възможностите на теста. 

Анализът е обоснован чрез установяване на равнището на четивна грамотност 

на учениците във основа на съвременните измервания и критериите на 

авторитетни международни изследвания –PISA, PIRLS (след четвърти клас) и 

на базата на българските Държавни образователни изисквания и провежданите 

спрямо тях външни оценявания на учениците в четвърти, седми клас, девети и 

дванайсети клас. Това е лонгитюдинално изследване на динамиката в 

четивната грамотност на ученици от един и същи випуск в четвърти, седми, 

девети и дванайсети клас в Бургаски регион. Направеният подробен анализ на 

огромен масив от данни, получени от външното оценяване на един и същи 

випуск в ІV, VІІ и ХII клас в Бургаски регион, както и на представителна 

извадка от същия ІХ клас по критериите на PISA, е практически нов. Сравнени 

са резултатите на випуска с предходни и следващи такива. Теоретично са 

определени прагове на равнището на четивна грамотност, които учениците 



трябва да достигнат след началния и прогимназиален етап на основното 

образование – 4. и 7. клас и за завършване на средно образование – 12. клас.  

Принос с научно - теоретичен характер е направеното в дисертационния 

труд изследване на динамиката в четивната грамотност на ученици от един и 

същи випуск в четвърти, седми и девети клас в Бургаски регион. 

Към приносите с научно - образователен характер могат да се посочат 

следните: интерпретациите и измерването на четивната грамотност в средното 

училище могат да бъдат основа на преподаването по български език и 

литература и да служат като отправна точка в нормативната уредба, в 

учебниците и дидактическите указания. Специално внимание се отделя на 

активното четене с разбиране и на развитието на речта. Интересни са и 

предложенията за промяна на учебно-образователния процес по български 

език и литература с оглед формиране на четивна компетентност. 

Към приносите с практико-приложен характер могат да се посочат 

следните: обоснованиje прагове на четивна грамотност, които са нови за 

дидактическите измерения на четивната грамотност в средното училище.  

В дисертационния труд прави впечатление коректният научен стил, 

прецизността на изказа, терминологичната точност. Текстът се чете с лекота, 

достъпен е. 

 

5. Данни за докторанта 

Докторантът проф. д-р Таня Борисова е известен учен по Методика на 

обучението по български език. Тя е „доктор” по филология, шифър 05.01.14., 

от 1992 г. Защитила е докторска дисертация на тема „Проверка и оценка на 

знанията по български език и литература в ЕСПУ“. От 2014 г. е професор по 

Методика на обучението по български език и литература (езикова и 

литературна комуникация), в област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2.Педагогика. 

Трудовият ù стаж е многолик, но е изключително в сферата на 

педагогиката – учител, заместник – директор, експерт по български език и 

литература, Началник на регионалния инспекторат по образованието в Ст. 

Загора и в Бургас, асистент, главен асистент, доцент и професор по Методика 



на обучението по български език в Тракийския университет - Стара Загора. 

Била е още ръководител на катедра и заместник – декан по учебната дейност. 

Опитът и стажът  ù  в сферата на образованието в продължение на повече от 30 

години и в научен аспект, и в преподавателски, и в административен е 

последователен, логичен и възходящ. Това разнообразие формира и всички 

онези качества и компетентности, които Таня Борисова притежава и които 

предопределят кандидатурата ù за обявения конкурс. 

Научно – образователен е и изграденият управленски опит като експерт 

по  български език и литература и началник на регионалния инспекторат по 

образованието в Ст. Загора и в Бургас. Има принос за въвеждане на 

Държавните зрелостни изпити, както и за тяхното организиране и прецизиране 

в първите години на тази отговорна и трудна, но оказала се правилна форма на 

национална проверка. Това ù дава и достъп до резултатите от проведените 

изпити по български език за продължителен период от време. Тя умело 

съчетана административната с научната си дейност. 

Кандидатът проф. д-р Таня Борисова отговаря и на изискванията на 

Правилника на Тракийския университет - Стара Загора, за заемане на 

придобиване на научната степен „доктор на науките” – има образователната и 

научна степен „доктор“, педагогическа правоспособност, спазени са 

изискванията за препоръчителен обем на дисертационния труд, обем и 

структура на автореферата, има над броя изисквани публикации в подкрепа на 

дисертационния труд, над броя изисквани цитирания.  

 

6. Изводи:  

Основните качества и характеристики на дисертационния труд са в 

следните насоки: 

1. Проф. д-р Таня Борисова е последователна в научните си търсения и 

интересът и към проблематиката датира от десетилетия.  

2. Дисертационният труд е ценно професионално изследване на четивната 

грамотност на един и същи випуск  в 4., 7., 9. и 12. клас. Проследява се 

как училищното обучение влияе на този процес Реализирано е по 

световни стандарти с национален и с международен инструментариум. 



3. Авторката на настоящата дисертация е представила богато на данни 

изследване, с изводи, поуки, заключения и препоръки.     

4. Всички поставени  цели, задачи са изпълнени. Хипотезата е доказана. 

                                                    

7. Бележки 

Липсата на обобщения и изводи в края на всяка глава създава 

впечатлението за незавършеност. Почти във всяка глава се изяснява същността 

на понятието „четивна грамотност“ вместо това да се направи в теоретичната 

първа глава. Това води до ненужни повторения.  

 

8. Въпроси 

1. Какви трябва да са според Вас българските "стратегии за четене с 

разбиране"? 

2. Какви промени в ДОИ във  връзка с формирането на четивна грамотност 

бихте предложили. А в учебните програми по класове? 

 

9. Заключение 

 Дисертационен труд на тема “Четивната грамотност на учениците в 

средното училище – дидактически измерения“ на  проф. д-р Таня Иванова 

Борисова отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, на Правилника за прилагане 

на ЗРАСРБ и на Правилника на в Тракийския университет – Стара Загора, и 

давам положително заключение. 

Предлагам на Научното жури е да гласува на проф. д-р Таня Борисова да 

се присъди научната степен “доктор на науките” в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2.Педагогика 

 

 

   20.05.2017 г.                    Автор на рецензията: 

 (проф. дпн Галя Христозова)  


