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1. Актуалност на разработения в проекта за дисертационен 

труд проблем в научно и научно-приложно отношение.  

Дисертационният труд на проф. Т. Борисова представлява едно 

много обемно и задълбочено изследване на такъв важен въпрос, какъвто е 

четивната грамотност на учениците в средното училище. 

Изискванията пред младите хора стават все по-големи. Ако преди 

години е било важно човек да може да чете, днес това можене е 

необходимо, но недостатъчно условие за успех  на учениците. 

Информационният поток ни залива отвсякъде. Още през ХIX век се 

поставя въпроса за формиране на техники за бързо четене, за да е в 

състояние човек да усвоява непрекъснато увеличаващата се информация. 

Това само по себе си включва не само скорост, но и повишаване на 

процента на осмисляне и запомняне на прочетената информация.  

На фона на непрекъснатите негативни класации за страните от ЕС, че 

българчетата са на последно място по грамотност и че българите все по-

малко четат, се появява едно задълбочено изследване на четивната 

грамотност, което заслужава адмирации.  

Тези мои разсъждения доказват актуалността на темата на 

дисертационното изследване. 

Дисертационният труд е разработен в 458 страници (441 – основен 

текст) и е структуриран в: концепция на хабилитационния труд, четири 

глави, заключение и изводи, приноси, литература, списък на публикациите 

по темата на дисертационния труд и приложения.  

Изследван е един и същ випуск ученици, като е проследена 

четивната им техника от четвърти, в седми, в девети и в дванайсти клас. То 

е направено в интервала от 2007/2008 (когато учениците са в четвърти 

клас) до 2012/2013 учебна година. Нещо повече, проследена е динамиката 

в четивната техника, което превръща този дисертационен труд в първото 

по рода си научно изследване в България по въпроса. 

Това е доказателство за отговорното отношение  на автора Т. 

Борисова към сериозността на проблема и професионалното му 

изследване. 



2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал. 

Таня Борисова има богат професионален опит като учител и 

академичен преподавател, като Началник на Регионалния инспекторат по 

образованнието в град Бургас (сега РУО), което в цялост я е провокирало, 

навярно и е насочило вниманието й към задълбочено изследване на 

проблема за четивната грамотност на учениците в средното училище. Тя е 

проучила и се е позовала на 143 литературни източници (115 на кирилица, 

28 на латиница). В първа глада „Теоретични основи на изследването“, 

задълбочено е изследван проблема като същност, такъв какъвто е в 

българската научна литература и в чуждестранната такава. Точно и 

професионално са разгледани и дефинирани от автора основните понятия, 

а някои като „четивна грамотност“ не само го разглежда от различни 

аспекти и в дълбочина, а внася и авторско тълкуване.  

 На основата на теоретичното проучване на проблема, много 

професионално авторът разкрива неизследвана територия в българската 

научна литература, свързана с четивната грамотност на учениците в 

средното училище и очертава параметрите на изследователската си работа.  

 Прави впечатление, че са проучени и сериозни международни 

изследвания като PISA - за измерване на уменията за четене и писане на 

учениците; изследване на PIRLS върху четивната грамотност на 

четвъртокласниците; Резултати от международни оценявания PISA на 

четивната грамотност в България през 2000, 2006, 2009 г.;  Съпоставка на 

данните за четивна грамотност от изследванията на PISA - постижения на 

българските ученици, сравнени с останалите по света. 

Направен е задълбочен анализ на резултатите от проведено външно 

оценяване по български език и литература на учениците от системата на 

българското средно образование (конкретно по критериите на PISA и е 

направен анализ и съпоставка  на тези критерии с ДОИ). 

  

3. Съответствие на избраната методика на изследване и 

поставената цел и задачи на проекта за дисертационен труд с 

постигнатите приноси. 

Много точно и с прецизността на перфекционист, авторът е 

формулирал целта, задачите, обекта и предмета на изследването и е 

формулирал хипотезата. В изследването се използват въведените 

критериите и показателите за четивната грамотност по PISA, които са 

изследвани за надеждност и валидност от международни специалисти в 

областта на четенето. 

Прецизно са подбрани напълно подходящи методи за изследване на 

проблема: анализ на литературни източници и нормативни документи, 

наблюдение, педагогически експеримент, лонгитюден метод, тестиране, 



социцометрични методи, CONTENT – анализ и математико–статистически 

методи за обработка на получените резултати. 

 

 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния  

труд. 

Приноси с научно – образователен характер 

1. Задълбочено е разглеждано понятието „четивната грамотност“, 

направено е авторско допълнение при интерпретирането му. Установените 

равнища на четивната грамотност, посоката и степента на развитие на 

четивните умения на български ученици е нещото, което трябва да се 

приеме и да се използва при провеждането на национални външни 

оценявания като измерителна скала. Препоръчително е хората от МОН да 

се запознаят с това изследване, с заключенията и направените изводи, и да 

ги използват при изготвянето на стратегията на българското училищно 

образование, по отношение на изграждане на четивна техника и 

формиране на четивна грамотност на учениците, при изготвянето на 

учебници и дидактически указания, предназначени за студенти, обучаващи 

се за учители, начални учители, както и за учители по български език и 

литература в средното училище.  

2. Разработени са методически похвати за работа с текст, целящи 

изграждане на четивната грамотност на ученика. Те представляват ценни 

дидактически насоки за всеки начален учител и за тези, преподаващи 

български език и литература. 

3. Изследването е принос в българската научна мисъл и със силно 

изразена практическа приложимост. То представлява научно доказано и 

проверено в практиката предложение за решаване на един сериозен 

проблем в българското училище – преодоляването на ниската четивна 

грамотност на учениците. 

  Приноси с практико-приложен характер. 

1. Изведени са и са обосновани прагове на четивната грамотност, 

които са нови за дидактическите измерения на тази грамотност в средното 

училище. 

2. Предложената вариативност гарантира висока успеваемост за 

постигане на целта - ефективност на процеса по обогатяване на езиковия, 

комуникативния и общокултурен опит на учителя, което е част от неговата 

квалификация за решаване на основната задача на обучението по 

български език и литература, а именно – развитие на четивната грамотност 

на учениците. 

 

 

 



5. Преценка на публикациите по дисертационния труд, цитиране 

от други автори. 

Научната продукция, предложена от автора на проекта за 

дисертационен пруд обхваща: 10 монографични труда, издадени в периода 

от 2000 до 2017 година; 7 монографифични труда – в съавторство, 

издадени в периода 1996 – 2002 г.; 16 авторски статии  публикувани в 

периода 1990 до 2005 година. Последните са отпечатани в списания: 

„Български език и литература“, „Начално образование“, „Педагогически 

форум“. Сборници: „Проблеми на социолингвистиката“, „Учебните 

програми и учебниците в средното общообразователно училище в 

контекста на образователните стратегии“, „Езиково обучение и актуални 

проблеми на езиковата култура“, „Езиковото и литературно обучение на 

ромските деда в пети – осми клас“. Представени на: Българо-италиански 

симпозиум и на научни конференции в страна и чужбина. 

 

6. Заключение с ясна положителна или отрицателна оценка на 

дисертационния труд. 

Мнението ми е, че дисертационният труд на проф. Т. Борисова е 

едно задълбочено фундаментално изследване на много сериозен проблем, 

неразгледан досега в българската научна литература. 

 

 

На основание посочените безспорни достойнства на 

дисертационния труд на тема „Четивната грамотност на учениците в 

средното училище – дидактически измерения“, предлагам на Таня 

Борисова да бъде присъдена научна степен „доктор на науките“  в 

област на висшето образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1. 2. Педагогика, Научна специалност: 

„Теория на възпитанието и дидактика“ 
 

 

 

02.05. 2017 г.                                            Подпис: ...................................... 

гр. Сливен      /проф. д-р Марина К. Николова/ 

 

 

 

 

 

 

 


