
                                              Становище 

на доц.д-р Стефка Иванова Динчийска относно 

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

 

„ Четивната грамотност на учениците в средното училище – дидактически 

измерения” за придобиване на научната степен „доктор на науките”  в област на 

висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 

1.2.Педагогика,  научна специалност Теория на възпитанието и дидактика 

 

 Представеният пакет от материали (дисертационен труд, автореферат, списък на 

публикациите по темата на дисертационния труд, публикациите, списък на забелязаните 

цитирания, справка за приносите на дисертационния труд) е съобразен с условията и 

изискванията за придобиване на научната степен „доктор на науките” по чл.6, ал.2 и 3 и 

чл.12, ал.2, 3, 4 и 5 на ЗРАСРБ. 

Дисертационният труд на тема: „Четивната грамотност на учениците в средното 

училище – дидактически измерения” като обем (441 стр. текст, литература от 143 

източника), съдържание и архитектоника надхвърля изискванията за академичен формат с 

цел придобиване на научна степен „доктор на науките”.  

Трудът е изграден от четири глави, които представят цялостността на изследването 

като функционално единство и интегритет между теоретичните и практико-приложните 

аспекти, етапи, резултати и интерпретации по темата. 

 В увода актуалността и значимостта на работния проблем е очертана чрез коментар 

на редица смущаващи социално-педагогически и дидактически тенденции и констатации:  

- липсата на потребност от четене в динамичното технологично мислене на 

съвременния ученик; 

- тревожни констатации, свързани с отсъствието на четивна грамотност и растежа 

на четивната неграмотност не само у подрастващите, но и при възрастните; 

-право-пропорционалната зависимост между преподаване и учене,  за 

„развенчаването на мита за качественото ни образование”; 

- необходимостта у учениците да се събуди желанието и интереса към четенето, за 

да подхождат с отворено съзнание към книгата. 



Основателни са аргументите на авторката, че неграмотността е един от сериозните 

проблеми на българското общество през последните няколко години; че въпросът за 

грамотността не е само проблем на образованието, но и на личността, икономически, 

културен и социален проблем.  

В увода е разположен и концептуалния блок на изследването: цел, задачи, хипотеза, 

предмет, обект, контингент,  изследователски методи, критерии и показатели. Всички 

компоненти на концепцията се отличават с коректни формулировки, в логическа 

субординация помежду си и в пълен синхрон с темата на изследването.                                 

В първа глава в рамките на десет строго ранжирани логически конструкти  

последователно е направен компетентен теоретичен обзор  на генезиса, мястото в  

международни изследвания на базисното понятие „четивна грамотност”, общуването чрез 

четене, ролята на мотивацията и езика в конструктивизма.На сериозен детайлизиран разрез 

резонно е подложена четивната грамотност в различни аспекти: Европейската комисия и 

въпросите на грамотността, международно изследване на четивната грамотност при 

четвъртокласниците,  изследване на грамотността при шестокласниците, съпоставки и изводи от 

изследвания на четивната грамотност по критериите на PISA. Теоретичният анализ е 

естествената основа, върху която е  откроен фундаментът на дисертацията - резултатите от 

външното оценяване по български език и литература в четвърти,  седми клас  и дванайсти 

клас /ДЗИ/  и равнището на четивна грамотност на випуск ученици от област Бургас, 

постъпили в първи клас през 2004 г. Направеният компаративен анализ на резултатите и 

тяхното съответствие с критериите по Програмата на ОИСР за международно оценяване 

на учениците (PISA);  динамиката и праговете на четивната грамотност в средното 

училище у нас аргументира търсенето от автора на модели за педагогическа адекватност, 

за дидактическа и методическа промяна. 

 В академичен и прагматичен социално-педагогически и дидактически контекст е 

изключително важна четвъртата глава, в която се предлагат международни стратегии и 

тяхната вариативност за усъвършенстване на четивната грамотност в българското средно 

училище. В качеството си на ключови елементи се явяват: четенето като основа за 

развитието на четивната грамотност; състоянието, проблемите и перспективите на 

обучението по четивна грамотност; вариативност в подходите за усъвършенстване на 

четивната грамотност на учениците в българското средно училище чрез обучението по 

български език и литература. Компетентно степенувани са идеите за създаване на 

творческа атмосфера в класната стая: самонаблюдение на разбирането, визуалното 

представяне и мета-когнитивното измерение, съвместното учене чрез текст, предлагането 

на разнообразни материали за четене, селектиране, връзки и обобщения  на текст, 

посещения на места, където се ценят книгите, компютърно базирано обучение в часовете 



по литература, скали на постиженията и др.Те се явяват иновативни дидактически условия 

за провокиране не само на познавателен и социален интерес у ученика, но и за изграждане 

на култура на четенето, на умение за водене на интелигентен диалог между  самостоятелни 

и свободно мислещи личности, за промяна на позицията от пасивни наблюдатели  в 

активни участници. 

. Изведеното внушение за съобразяване с емоционално-интелектуалната визия на 

съвременния ученик,  поставянето му в центъра на обучението като активен субект с 

възможности за взаимодействие със съучениците си и с учителя подчертава  

интерпретацията на четенето като социален процес и практика за формиране на ценни 

личностни качества. Безспорна е тезата, че четенето е сложна психосоматична дейност,  

базисен индивидуален атрибут и на културата на познанието, и на информационната 

култура и като такава е необходимо да заеме мястото си в полето на ценностите на 

ученика, на учителя, на семейството. 

 Заключението и изводите илюстрират авторската увереност относно проекцията на 

реализираната хипотеза и изпълнението на целта и задачите на изследователската дейност. 

На мнение съм, че посочените от проф. Борисова приноси в научно-теоретичен, 

научно-образователен и практико-приложен характер са обективно отражение на 

представените резултати и дейност, апробирани в убедително лонгитюдинално изследване 

с мащабен контингент.   

Цялостният прочит на разработката доказва професионалната компетентност на 

авторката, задълбоченото познаване на работния проблем в образователната система у нас 

и в чужбина, умение да работи с аналитична и емпирична информация, със статистически 

данни, умение да извежда и поставя на дискусия нови изследователски проблеми, 

способност за обобщаване на сложни идеи в конкретни практически форми.  

В заключение искам да подчертая, че дисертационният труд на проф.Таня Борисова 

съдържа научно-приложни резултати, които са принос към теорията и практиката на 

езиковото и литературното образование. Това е емпирично изследване, което като 

перспектива извежда необходимостта от преосмисляне на възможностите за реформиране 

на обучението в българското училище.   



Авторефератът е коректно разработен, следва съдържателната логика на 

дисертационния труд и представя в пълнота профилът на проведеното изследване.  

Представен е внушителен списък от публикации по темата на дисертационния труд: 9 

самостоятелни монографии, 3 монографии в съавторство, 3 статии в издания с импакт 

фактор, 3 в реферирани списания, 4 материала в сборници от конференции и годишници. 

Проф. Борисова е четен автор, твърдение, което се подкрепя от представената справка 

за забелязани цитирания – 31 на брой. 

Тематиката и качеството на представения дисертационен труд, публикациите, 

участието в конференции са доказателство, че проф. Таня Борисова е авторитетен автор, 

изследовател и анализатор, който познава академичната и училищната практика и се 

стреми да работи за тяхното по-нататъшно усъвършенстване. 

Когнитивната и прагматичната защитеност на дисертационното изследване, 

рационалните стратегии, свързани с оптималното функциониране  на обучението по 

четивна техника, водещи до намаляване на образователното и социалното напрежение в 

обществото, както и цялостният профил на преподавател, учен-изследовател, автор са 

основанията ми да подкрепя с положителен вот  проф.д-р Таня Иванова Борисова да 

придобие научната степен „доктор на науките”. 

 

18.05.2017  г.,                                 Становището е изготвено от доц.Ст.Динчийска: ...........                                                                               

Стара Загора                                                                                  /член на научното жури/ 


