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       N 1. Данни за дисертанта. 

Гергана Георгиева Герова- през 1991г. e завършила  СОУ с 

преподаване на чужди езици „Н. Вапцаров“ гр. Шумен. По- късно през 

1996г. е завършила в  ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен, 

магистър, специалност „Английска филология“. От м. юни 2015г. е 

зачислена като редовен докторант в катедра „Социална педагогика“  в ШУ 

„Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен в докторска програма Теория на 

възпитанието и дидактика, област на висше образование: 1. Педагогически 

науки, професионално направление: 1.2. Педагогика. 

От м. септември 1996г. до м. април 2006г.  Гергана Георгиева Герова 

работи в ГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“, Шумен като учител по английски език. 

От септември 2006г. до април 2013г. работи като преподавател по 

английски език в Департамент по ЧЕО- НВУ „В. Левски“ гр. Шумен. От 



април 2013г. до момента работи като преподавател по английски език в 

катедра „Германистика“ на ШУ „Еп. К. Преславски“. 

N 2. Данни за докторантурата. 

Гергана Георгиева Герова изпълнява в срок учебните задължения и 

успешно полага изпитите по време на обучението по докторската 

програма. 

 При реализирането на дисертациoнната процедура няма допуснати 

нарушения на нормативните изисквания.  

N 3. Данни за дисертацията и автореферата. 

 Представената от Гергана Георгиева Герова педагогическа 

разработка върху съвременните аспекти на метакогнициите на студентите 

в обучението по чужд език е актуален педагогически проблем. Той е 

свързан с  това, че  метакогнитивното познание предизвиква положителни 

промени в процеса на учене, подобрява резултатите от него, независимо от 

областта на познание, в която са насочени усилията за учене.  

Изборът на темата е провокиран от това, че чуждоезиковото 

обучение е подходящ фундамент  за интегрирането на метакогницията и 

метакогнитивните стратегии, чиито позитивни резултати са доказани от 

множество емпирични изследвания. 

Избраната тема е изключително актуална, тъй като се търсят нови и 

алтернативни методи за оптимизиране на изучаването на чужди езици, 

предвид силно изразения интерес към тях и търсенето на начини за най- 

ефективното им усвояване. Научните разработки на български език по 

темата са малко на брой. 

В представеният за рецензиране дисертационен труд се проследяват 

теоретичните аспекти на проблема за метакогницията. Направен е 

сполучлив преглед на проблемите свързани с метакогнитивните старатегии 

в процеса на обучение. Вниманието е насочено към метакогницията в 

образованието. Специално място е отделено на четенето с разбиране и 



стратегии за четене с разбиране /глава първа на дисертационния труд/. 

Посочват се етичните аспекти и ограничения.  

Направените анализи на подходите и проблемите на студентите при 

четенето на английски като чужд език са важен професионален принос на 

Г. Герова. Друг съществен момент е анализът на метакогнитивните 

стратегии за изучаване на чужд език /глава втора на дисертационния труд/. 

В дисертационния труд ясно са посочени целта, обекта, предмета на 

изследване и задачите, които произтичат от поставената цел. Методите и 

понятийният апарат са формулирани прецизно, и ясно. Приемам 

структурата и вътрешната организация на дисертационния труд, тъй като 

отговарят напълно на научните изисквания за подобен род разработки. 

Основните части на дисертационния труд са логически свързани. Научният 

апарат е много добър, цитирането- достоверно и коректно, източниците и 

авторите- съдържателно изчерпателни. Авторът има сполучливи анализи, 

коментарии и оценки. На тази база извежда изключително актуални 

препоръки за педагогическите аспекти на метакогнициите на студентите в 

обучението по чужд език.  

Затова, подчертавам общата си представа за дисертационния труд- 

той апробира важни педагогически проблеми на метакогнициите на 

студентите в обучението по чужд език, най- вече техният синтезиран 

вариант в изводите и препоръките в края на дисертационния труд.  

 Препоръките в труда са резултат от задълбочена работа и изпълнение 

на поставените задачи. Проблемът е представен задълбочено от докторанта 

и това личи от цялостното изложение на дисертацията. Представените 

данни са доказателство за достатъчно обемна, прецизна и задълбочена 

работа, познаване на проблема, постигане на поставената цел и изпълнение 

на задачите.    

       Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на 

докторант Г. Герова. 



Дисертационният труд е в обем от 234 стандартни машинописни 

страници, с подходящи и добре представени диаграми 64 на брой. Включва 

увод, две глави, заключение, литература, приложения- 3 броя. 

      Библиографията включва 145 автора на кирилица и латиница, от които 

15 на кирилица, на латиница 124 и 6 онлайн източника. Убедена съм, че 

всички източници са правилно проучени, анализирани и сравнявани, което 

се доказва и отличното качество на дисертационния труд.  

Първа глава представя анализ на теоретичните аспекти на проблема 

за метакогницията и метакогнитивните стратегии в процеса на обучение. 

Посочени са кратка история на възникването ма метакогницията, 

дефиниции на понятието „метакогниция“, когницията и метакогницията, и 

измерване на метакогницията. Формулирани са изводи от теоретичното 

изследване. 

     Втора глава представя дизайна на емпиричното изследване. 

Посочени са постановката и методиката на изследването, и анализ на 

резултатите. 

 Изводите, до които достига авторът от теоретичния анализ са 

следните: 

  - поради сложната природа и многоаспектният характер на 

понятието метакогниция не се откроява общоприета и универсална 

дефиниция за него; 

- начините за интегриране  на метакогнитивните стратегии в процеса 

на обучение и методите за оценка на резултатите от целенасочено 

метакогнитивно обучение са сред въпросите, които предстоят за 

разрешаване са обект на по- нататъшни изследвания; 

- четенето, подобно на метакогницията, е обект на различни 

интерпретации от страна на учените и общоприето определение няма;  

Изводите, до които достига авторът от емпиричното изследване са 

следните: 



-дълго възприеманият метод с акцент върху превода и усвояването 

на граматиката при работата с текст на чужд език е заменен с подход за 

разбиране на основните идеи в текста и използването на алтернативни на 

превода стратегии за разбиране на смисъла на прочетеното; 

- преподавателите са запознали изследваните със стратегии за четене 

и разбиране при четене на текст на чужд език и стратегическото обучение 

има място и потенциал в процеса на изучаване на чужд език; 

- използването на метакогнитивните стратегии по чужд език и 

тяхната употреба  е в резултат на метакогнитивни действия на 

подсъзнателно ниво; 

- потвърдено е значението на индивидуалното развитие на 

интелектуалните способности и натрупването на опит за формиране на 

метакогнитивното познание и придобиване на метакогнитивни умения. 

Авторефератът отговаря на структурата на дисертационния труд.  

Той изцяло и адекватно отразява съдържанието му, коректно представя 

научните резултати и приносите от изследването.  

 Дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и изискванията по 

л. 31, ал. 2 от Правилника  за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности във ШУ „Еп. Константин 

Прескавски.  

N 4. Научни приноси 

 Съдържателните качества на дисертацията на Гергана Георгиева 

Герова са на необходимото научно равнище като с основание отбелязвам 

постиженията му и те са следните: 

1. Дисертационният труд е първият опит за представяне и описание 

на български език на концепта метакогниция в контекста на обучението и 

по-конкретно на обучението по чужд език (английски език), и свързаните с 

него аспекти. В работата са събрани и представени основните теоретични 



концепции в англоезичните изследвания, посветени на изучаването на 

понятието метакогниция и неговите компоненти.Представени са основните 

понятия и термини в метакогнитивната теория с преводни варианти на 

български език. Представен е обзор на изследванията върху четенето на 

роден и чужд език, както и метакогницията в контекста на изучаването на 

чужд език и усвояване на умението четене.  

2. Направен е опит за дефинирането на понятието въз основа на 

многобройните модели и дефиниции за него, изложени в дисертационния 

труд.  

3. Проведеното емпиричното изследване представя нивото на 

запознатост на студентите с различни стратегии в обучението по чужд език 

и нагласите и отношението им към употребата на стратегии. 

N 5. Публикации и участия в научни форуми 

 Списъкът с публикациите на автора, приложен в автореферата, 

показва, че е дадена необходимата публичност на целия изследователски 

процес,  във връзка с визираната тук проблематика, което е позволило на 

научната общност да се запознае с постиженията на автора, както и да 

изрази отношението си към тях. Публикациите на докторанта по темата на 

дисертацията са 4 на брой.  

N 6. Заключение 

  Въз основа на посоченото по- горе, считам, че предложеният за 

рецензиране дисертационен труд на тема: „Метакогнициите на студентите 

в обучението по чужд език” разработен от Гергана Георгиева Герова е 

завършен. 

Поради всичко това оценката за десертационния труд е 

ПОЛОЖИТЕЛНА.  

 Постигнатите научни резултати дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 



Гергана Георгиева Герова- докторант на в катедра „Социална и специална 

педагогика“ на  Педагогически факултет при Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски“ и да присъди  образователната и 

научна степен „доктор” в област на висше образование: 1. Педагогически 

науки, Професионално направление: 1. 2. Педагогика, по научната 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика”. 

 

 

12.10.2018.      Изготвил рецензията:  

 

гр. Шумен     проф. д- р Живка Военкинова 

 

 

 

 

 

 


