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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и 

научноприложно отношение. Степен и нива на актуалността на проблема и конкретните 

задачи, разработени в дисертацията - Обектът на дисертационния труд е актуален за 

теорията и практиката на обучението по български език проблем, а имено – четивната 

грамотност на учениците от 4. до 12. клас. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа интерпретация на 

литературния материал - Авторът на дисертационния труд показва висока 

информираност за изследвания проблем, но би могъл в библиографията да приложи и 

използваните литературни източници на латиница. 
3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел и задачи 

на дисертационния труд с постигнатите приноси – Избраната методика напълно 

съответства на концептуалната рамка на изследователската работа. Мащабността 

на изследването предполага използване на сложен комплекс от изследователски 

подходи, технологии и присъщия им инструментариум. Избраната цел, определеният 

предмет и формулираната хипотеза се отнасят към сложен причинно-следствен 

процес,  който обхваща и голям период на обучение на ученици от различни възрасти и 

от различни училища. Параметрите на изследвания обект  се влияят от множество 

фактори, сред които главно място заемат особеностите на НВО и критериите за 

четивна грамотност на PISA. Използваната от автора методика на изследване 

предполага проследимост на  развитието на четивната грамотност на обучаваните 

ученици от випуск 2004 – 2016 г. и изведените изисквания за съответствие между 

Държавните образователни изисквания /ДОИ/, външното оценяване, провеждано от 

МОН след четвърти, седми и дванадесети клас /държавни зрелостни изпити по 

български език и литература/ и международните стандарти за четивна грамотност 

на PISA. 
 

4. Научни и/или научноприложни приноси на дисертационния труд: формулиране 

и обосновка на нов научен проблем (област) – научно е обоснован проблемът за 

праговете на четивна грамотност;  
- формулиране и обосновка на нова теория (хипотеза) – представен е нов възглед за 

единна позиция при установяването на четивната грамотност в контекста на ДОИ 

и на изследванията на PISA; 
-  доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни 

проблеми и теории – проведено е лонгитюдно изследване на ученици от 4. До 12 клас.; 
-  създаване на нови класификации, методи на изследване, нови конструкции, 

технологии, препарати, схеми за лечение и т.н. – обосновани и дефинирани са 

понятията „четивна грамотност“ и „функционална грамотност“;  
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- получаване и доказване на нови факти - Установени са съответствията между 

дидактическите параметри на четивната грамотност в българското средно 

училище и международните системи на работа за повишаване равнищата на 

овладяването й; 
-  получаване на потвърдителни факти – Установена е динамиката в развитието на 

четивната грамотност на обучаваните ученици от випуск 2004 – 2016 г. е основание 

за извеждане на изисквания за съответствие между Държавните образователни 

изисквания /ДОИ/, външното оценяване, провеждано от МОН след четвърти, седми 

и дванадесети клас /държавни зрелостни изпити по български език и литература/ и 

международните стандарти за четивна грамотност на PISA.  
Значимост на приносите за науката и практиката - 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 и нереализиран досега в България. Подложени 

са на анализ всички въпроси от тестовете за външно оценяване в ІV , VІІ  и ХII клас, като 

са ориентирани към критериите на PISA за четивна грамотност. Сравнени са 

резултатите на випуска с предходни и следващи такива. Направен е цялостен разрез на 

присъствието на задачи, мерещи четивна грамотност, представени за решаване от 

учениците със структуриран или свободен отговор. Надеждно и валидно е констатиран 

спад в динамиката на четивната грамотност на изследваните учениците. Всичко това 

е основание за вземане на стратегически решения за подобряване на четивната 

грамотност на българските ученици. 
5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията, в които са отпечатани – списъкът  на публикациите е доказателство за 

техния достатъчен брой, а тематичната им ориентация – за принадлежността им 

към изследователското поле в дисертационния труд. Считам, че мястото на 

публикуването им има значение за библиографските справки и статистики. За мен по-

важна е популярността на публикациите сред  научните среди и учителството;  
- отражение в науката - използване и цитиране от други автори, в други лаборатории, 

страни и пр. – Въпреки че изследователските резултати са нови и тепърва ще са обект 

на научни изследвания и основания за промяна на обучението по български език в 

контекста – усъвършенстване на четивната грамотност на учениците, може да се 

твърди, че те са цитирани в различни научни публикации на авторитетни издания. 
6. Мнения, препоръки и бележки – дисертационният труд надхвърля изискванията 

за труд от такова естество. 

7. Заключение с ясна положителна или отрицателна оценка на дисертационния 

труд – изразявам категоричната си положителна оценка за дисертационния труд. 

Дата: 22. 05. 2017. Автор на становището: 
                                                                                                   (Проф. дпн Георги Иванов) 
                                                                                             
 


