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РЕЦЕНЗИЯ 

отдоц. д-р Калина Димитрова Йочева  

Шуменски университет „Епископ Константн Преславски”,  

Факултет по хуманитарни науки,  

Катедра „Методика” 

 

на дисертация  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” – 

 

Област на висше образование: 1. Педагогически науки,  

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по...  

Научна специалност: Методика на обучението по български език 

 

на тема  

„Система на ученическите писмени съчинения в началното училище”, 

с автор Камелия Койчева Йорданова 

 

Данни за докторанта 

Камелия Койчева Йорданова е магистър по български език и история, 

по професия е учител. Заема длъжността асистент по методика на 

обучението по български език и литература в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”, Колеж Добрич. Преди постъпване на 

работа в Колежа е работила като учител, директор, заместник-кмет, водещ 

на радиопредаване по радио „Добруджа. Притежава богат организационен 

опит, придобит при работа по организацията  на  международни и 

национални  конференции, конкурси,  фестивали и  др., както и 

комуникативни и дигитални умения. Активната ѝ обществена и 
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професионална дейност я представя като личност с утвърдени позиции в 

обществените и образователните среди. 

Данни за докторантурата 

Камелия Койчева Йорданова е зачислена като докторант в редовна 

форма на обучение по докторска програма „Методика на обучението по 

български език”, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки, 

със срок на обучение три години, считано от 13.11. 2014 г., на основание 

чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния 

състав на Република България и във връзка с решение на СД на ДИКПО 

(Протокол № ФД-02-01/13.11.2014 г.) и доклад на директора на ДИКПО – 

Варна, със заповед на заместник-ректора на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски” РД 10 2362 от 14.11.2014 г.  

Катедрата, в което се организира и провежда обучението, е „Науки за 

образованието” – ДИКПО, Варна. Научен ръководител е проф. д.п.н. 

Маргарита Георгиева Христова-Плашилска. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен 

съвет на катедра „Науки за образованието “ при ДИКПО, Варна – ШУ „Еп. 

К. Преславски“. Със Заповед на Ректора на ШУ „Еп. К. Преславски” РД 10 

1236 от 06.02.2017 г. Камелия К. Йорданова е отчислена предсрочно с 

право на защита, считано от 23.05.2017 г.  

Посочените данни дават основание да се заключи, че няма 

нарушения по процедурата. 

 

Данни за дисертацията 

Дисертационният труд е с обем 178 страници. От тях 134 страници са 

основен текст, 6 страници – литература и 37 страници с приложения. 
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Актуалността на избраната от Камелия Койчева Йорданова тема се 

определя от водещата цел на обучението по български език – развитие на 

комуникативната компетентност на учениците. Доминирането на 

репродуктивните упражнения в учебния процес за формиране на 

комуникативни умения извежда на преден план необходимостта от 

разширяване на дейностите за формиране на продуктивни умения, често 

пренебрегвани в практиката на учителите. 

Дисертационният труд представя интересен и полезен опит да се 

предложи вариант за преодоляване на разминаването между социално 

необходимата степен на комуникативна компетентност на учениците и 

битуващите в училищната практика навици да се натрупват знания за 

езиковите единици и правила, но с недостатъчна обвързаност с 

комуникативната перспектива на обучаваните. 

Дисертацията е структурирана в съответствие с изискванията и 

съдържа: увод, четири глави, заключение, библиография, приложения. 

В увода са представени мотивите на авторката за избор на темата, 

обоснована е актуалността на проблема, формулирани са обектът и 

предметът на изследването, целите,  задачите и хипотезата.  

Първата  глава представя интерпретация на теоретичните източници 

по темата на изследването. Анализирани са съвременни постановки за 

ученическите писмени текстове и тяхната система, описани са 

спецификите на основните жанрове на съчиненията описания. 

Теоретичните източници, на които се позовава Камелия Койчева, са 

авторитетни и актуални, а анализът им е професионален и продуктивен за 

целите на изследването. Изводите за необходимостта от задълбочаване на 

работата при изучаване на съчинение описание на процес са съпроводени 

със сериозна аргументация. 

Втората глава е свързана с методическите аспекти на работата върху 

съчинение описание на процес: цели, учебно съдържание, технология. 
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Целите на предложената методическа система се разглеждат в контекста на 

глобалните цели на родноезиковото обучение, нормативно утвърдени в 

учебните програми по български език и литература. Обстойният анализ на 

училищната нормативна документация дава основания на докторантката 

аргументирано да предложи варианти за промяна по класове на учебното 

съдържание за видовете ученически съчинения. Авторските идеи за 

промяна в структурата и съдържанието на работата върху съчинение 

описание са мотивирани, точно формулирани и с ясна насоченост към 

повишаване на комуникативната компетентност на учениците.  

Третата глава представя подробна информация за организацията и 

провеждането на експерименталната проверка за апробиране на 

предложената методическа система в училищната практика. Съдържанието 

на експерименталната проверка е свързано с решаването на въпросите за 

възможностите на учениците от 4. клас да осмислят спецификите на 

съчинението описание на процес и сами да съставят съчинения от този вид, 

както и за ресурсите на интерактивното писане, реализирано в процеса на 

екипна работа, актуална за бъдещата екипна дейност на обучаваните. 

Броят на учениците, участвали в експерименталната проверка, е 76, 

разпределени в пет класа на три училища в гр. Добрич. Всички ученици са 

с добра езикова подготовка. С всеки от класовете са проведени по девет 

урока – за подготовка, писане и редактиране на три съчинения. 

В четвъртата глава са представени инструментариумът на 

изследването, обобщението и анализът на резултатите от проведената 

експериментална проверка. Точно и коректно са формулирани критериите, 

показателите и индкаторите за оценка на качеството на ученическите 

текстове. Използваните качествени и количествени методи на изследване 

са адекватни на проблематиката и на възрастовата и психологическата 

специфика на четвъртокласниците. Диагностиката на качеството на 

ученическите съчинения дава възможност да се изведат типичните грешки 
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на различни езикови равнища в работата на учениците, както и да се 

получи информация за степента на ефективност на различните методи и 

форми за организация на учебния процес. 

Резултатите от експериметалната проверка са професионално 

представени, ясно формулирани и подкрепени с примери от процеса на 

работа с учениците. Представените и в графичен вид данни са белег на 

изследователска добросъвестност и професионални умения за работа с 

информация. 

Предложените в заключението изводи са точно формулирани, 

логически свързани с предходните глави. Те потвърждават хипотезата на 

изследването, аргументират необходимостта от промяна в системата на 

работа върху съчинение описание в учебните програми и в училищната 

практика. Предложените препоръки са продуктивни за целите на 

обучението по български език в училище. 

Библиографията се състои от 127 заглавия на кирилица, от които 94 

са на български, а 33 – на чужд език. Използваната и проучената 

литература е актуална, съответства на проблематиката на дисертационния 

труд, позоваванията на отделните източници и автори са коректно 

отбелязани в текста на дисертацията. 

Приложението съдържа копия на материали от процеса на работата 

на докторантката и е доказателство за оригиналност на дисертационния 

труд и предложените в него идеи, както и за автентичност на резултатите 

от експерименталната проверка. 

Стилът и езиковото офомление на дисертацията съответстват на 

изискванията за научен текст от този вид. 

 

Авторефератът е с висока степен на информативност, съответства 

на съдържанието на дисертационния труд, дава ясна представа за неговата 

структура, откроява основните акценти в съдържанието. 
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Посочените от Камелия Койчева научни приноси са коректно 

формулирани и адекватни на съдържанието и резултатите от изследването: 

1. Предложена е методическа система (цели, учебно съдържание, 

технология) за изучаване на съчинението описание на процес, която 

чрез информативните и конструктивните си функции може да 

съдейства за повишаване на комуникативната компетентност на 

учениците. 

2.  От прегледа на учебното съдържание в учебните програми по 

български език и литература за 1. – 4. клас са направени изводи за 

небалансирано структуриране на съчиненията в периода 1. – 4. клас 

и за несистемно поднасяне на теоретичната информация за видовете 

съчинения. Въз основа на това са обосновани предложения за 

преструктуриране на учебното съдържание за съчинение и за 

съчинение описание. 

3. Мотивирано е включването на съчинението описание напроцес в 

системата на ученическите съчинения (необходимостта от 

разграничаване на описанието на дейности от повествованието). 

4. Разработени са показатели и индикатори към тях за оценяване на 

съчинението описание на процес. 

5. Мотивирана е приложимостта на работата в екип при формиране и 

развиване на комуникативната компетентност на учениците – 

добиват се актуални за живота им социални умения; стимулира се 

откривателското учене. 

Приноси 1., 2. и 3. съдържат полезни насоки за преструктуриране на 

учебната документация по български език и литература, принос 4. 

предлага възможности на други изследователи за работа върху 

тематично близки проблеми, а принос 5. откроява приложимостта на  
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