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С Т А Н О В И Щ Е  

От доц. д-р СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА-ГЮЗЕЛЕВА  

 

Относно: конкурс за избор на ДОЦЕНТ  

по област на висшето образование 1. Педагогически науки,  

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (научна 

специалност: Методика на обучението по английски език),  

за нуждите на катедра „Английска филология” при Факултета по хуманитарни 

науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, обявен в 

ДВ, бр.70 / 07.08.2020 г.  

(Заповед № РД-16-095/02.10.2020 г. на Ректора на ШУ „Епископ Константин Преславски“) 

Име на кандидата: гл. ас. д-р МИРОСЛАВА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА 

Гл. ас. д-р Мирослава Цветкова е единствен кандидат за обявената академична 

позиция и е представила всички необходими документи за участие в конкурса в срок.  

 
1. Данни за кандидата 

Гл. ас. д-р Мирослава Цветкова е щатен преподавател към катедра „Английска 

филология” при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски” от 1999 г. През 2010 г. успешно защитава своята 

дисертация на тема „Аспекти на усвояването на сегашно продължително време в 

английския език (I-IV клас)” и придобива образователната и научна степен „доктор”, а 

година преди това, след успешно издържан конкурс, е избрана за главен асистент към 

същата катедра. Гл. ас. д-р Мирослава Цветкова води различни теоретични и 

практически курсове на бакалавърско и магистърско ниво към Педагогическия 

факултет и Факултета по хуманитарни науки, като напр. упражненията по 

Практически английски език в специалност Начална училищна педагогика и чужд език 

(НУПЧЕ), лекциите и семинарите по дисциплините Лингвистични особености при 

усвояването на английски език в детска възраст и Особености на английската 

приказка в същата специалност. От 2019 г. води също и лекциите по Основи на 

чуждоезиковото усвояване в новооткритата магистърска програма „Педагогика на 

обучението по чужд език”.  

Гл. ас. д-р Мирослава Цветкова се включва успешно и в преподавателската 

мобилност по програма „Еразъм+“, като през май 2017 г.  изнася лекции в университета 

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem в Будапеща, Унгария, а през април 2019 г. в 

Университета на Кордоба, Испания. Изкарала е редица курсове за следдипломна 

квалификация, свързани с подобряването на професионалната й компетентност като 

учител по английски език и методик, като сред най-значимите й специализации в 

периода след придобиването на ОНС „доктор” е тези през 2012 г. в Университета в 

Рединг, Великобритания, където специализира в използването на новите технологии в 

обучението по чужд език (обучение на тема: "Old World? New World? Our World!" с 

лектор Джеръми Хармър). 
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В допълнение на основната си преподавателската дейност, гл. ас. д-р Мирослава 

Цветкова участва в курсовете за преквалификация на учители към ШУ и ръководи 

дипломанти (по данни на кандидатката, през 2018 г. тя успешно ръководи дипломната 

работа на Ненад Ангелов, бакалавър в специалност „Английска филология”), в 

провеждането на кандидат-студентски езикови изпити и изпитите за проверка на 

чуждоезиковата компетентност на кандидат-докторантите. Включва се и в редица 

научни проекти, като от посочените в професионалната автобиография 17 общо на 

брой един е международен, но той е от преди постъпването й на работа в ШУ (1997-

1998, Branching out: a cultural studies syllabus, към Британски съвет - България за 

стажант-учители по английски език), а останалите 16 са вътрешно-университетски или 

национални (всъщност единственият образователен проект от национален мащаб е 

Проект „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд и ЕС). В тематично отношение обаче, проектите, в които 

гл. ас. д-р Мирослава Цветкова се включва, свидетелстват за нейната съпричастност 

към живота на професионалната общност, както и за богатата палитра на 

научноизследователските й търсения, които често излизат извън рамките на 

лингводидактиката. Понастоящем е член на редакторската колегията на научна 

поредица Епископ-Константинови четения. 

В периода 2004-2007 г. гл. ас. д-р Мирослава Цветкова е факултетен координатор на 

договорите по програма „Еразъм“ за обмен на преподаватели и студенти между ШУ и 

различни европейски университети. Активно се включва и в изготвянето на 

необходимата документация за акредитацията на университета, а от 2018 г. е 

отговорник по качеството към катедра „Английска филология” на Факултета по 

хуманитарни науки. 

 

2. Оценка на научните трудове на кандидата 

На първо място тук бих искала да отбележа, че представените от кандидатката 

научни трудове за участие в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” не повтарят публикациите й за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор”, както и че при прегледа им не е констатирано наличие на плагиатство. 

За участие в конкурса за „доцент“ по професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ... (Методика на обучението по английски език) гл. ас. д-р Мирослава 

Цветкова е представила една публикувана самостоятелна монография на английски 

език [Taxonomy of the English Constructions with ‘Be’ (Bulgarian Learners’ Acquisition, 

Use and Errors). Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2020; ISBN 978-619-201-

404-9], на която ще се спра малко по-подробно по-долу; една самостоятелна студия, 

базирана на докторската й дисертация [Конструкцията на сегашно продължително 

време в английския език като част от когнитивнaтa таксономия на предхождащите 

я конструкции, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по 

хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012: 256-281; ISSN 1311-7300]; и двадесет и две 

статии и доклади от конференции, публикувани в наши (общо 18 на брой) или 

чуждестранни (общо 4 на брой, всички от които отпечатани в сп. "KNOWLEDGE – 

International Journal") списания и научни сборници, от които само една в съавторство с 
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колегата й Радка Спасова
1
. Добро впечатление прави стремежът на гл. ас. д-р 

Мирослава Цветкова да пише и публикува своите научни трудове на английски език 

(само 2 от горните статии и доклади са на български език; монографията й също е 

написана на английски език), за да даде гласност на своите идеи и научни търсения и да 

се включи по-ефективно в международните форуми по съответните 

научноизследователски теми, но аз вярвам, че предоставената в тези публикации 

информация би била интересна и полезна и за колегите-педагози и специалисти в 

подготовка на педагогически кадри и по другите чужди езици у нас, затова й 

препоръчвам в бъдеще да публикува повече и на български език. 

Тук е мястото да отбележа, че гл. ас. д-р Мирослава Цветкова има един 

самостоятелен публикуван учебник, който използва в своята академична работа [Focus 

on Second Language Acquisition. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2018; 

ISBN 978-619-201-215-1 (учебник по дисциплината Лингвистични особености при 

усвояване на чужд език в детска възраст)] и няколко учебно-методически помагала 

и разработки в съавторство (сборници с български и английски текстове за превод и 

примерни тестове по английски език за кандидат-студенти). 

Според предоставената от гл. ас. д-р Мирослава Цветкова справка с анализ на 

цитиранията, са установени общо 10 отделни позовавания на нейни публикации и 

изследвания, като част от тях са позовавания в публикации от чуждестранни 

изследователи и/ или в международни издания (напр. позоваванията на статията й "The 

Cognitive Approach as a Challenge in Foreign Language Teaching" от Жантлеcсова, Жанар 

Уразыловна, Когнитивный подход в обучении иностранному языку (по материалам 

зарубежных исследований). Журнал „Вестник науки и образования”, 5 (83), частъ 1. 

2020, 74-78 и Максакова, Светлана Петровна, О когнитивной деятельности курсантов 

военных вузов в иноязычном учебном процессе. Международный научный журнал, 

выпуск №3, Издательство „Мегаполис”, Москва, 2019, 102-109; или позоваването на 

статията й "Can Cognitive-functional Approach Foster Young Learners‟ Foreign Language 

Acquisition?" от Birova, Ilka.  Game as a Main Strategy in Language Education. American 

Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 1, 7-11). Тези данни говорят сами по 

себе си за значението и научната стойност на теоретичните и практико-приложните 

публикации на авторката и признанието им сред широката професионална общност и 

научна колегия. 

Тук ще се спра малко по-подробно на качествата на представения от гл. ас. д-р 

Мирослава Цветкова монографичен труд за целите на конкурса, озаглавен "Taxonomy of 

the English Constructions with ‘Be’ (Bulgarian Learners’ Acquisition, Use and Errors)", 

написан на английски език, отличаващ се с прецизност и качество на изказа и 

демонстриращ отлично владеене на академичните стандарти на научния стил. По 

своята тематика и интердисциплинарен изследователски подход (съчетаващ 

лингвистични, психо-когнитивни и методически принципи на анализ и трактовка на 

явленията) той се явява логично продължение на научноизследователските й търсения, 

засвидетелствани още в началото на нейната академична кариера и в докторската й 

дисертация, посветена на проблемите при усвояването на сегашно продължително 

                                                 
1
 Радка Спасова е дала писмено съгласие за използването на публикацията в съавторство за целите на 

конкурса. 
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време в английския език от ученици в началния етап на основната образователна 

степен. Изследването в монографичния труд на кандидатката е опит за подобряване на 

практиката на чуждоезиковото обучение като цяло и в частност на усвояването на 

английските граматични конструкции с „be‟, базирано от една страна на подробно 

представяне на глагола „be‟ като самостоятелна граматична единица (на мястото и 

функциите му като копула и спомагателен глагол), както и на задълбочен анализ на 

етапите на развитие на българо-английския междинен език и грешките в употребата на 

тези граматични конструкции, допускани от българи от различни възрастови групи, 

изучаващи английски език като чужд, от друга. Налага се схващането, че знанието в 

езика възниква в процеса на неговата употреба и новите знания се надграждат на вече 

усвоените в точно определен естествен ред (следвайки точно определена йерархична 

последователност – вж. стр. 40-43, 114), като учителят играе ключова роля при 

изграждането у обучаваните на ментална референтна рамка от лингвистични структури 

(„schematic constructions‟) и техните проявления в речта (стр. 9-10) – като единство на 

форма и употреба и отразяваща таксономичните отношения между съответните 

граматични конструкции в езиковата система – подпомагаща усъвършенстването на 

граматичната чуждоезикова компетентност на обучаваните. Този когнитивно-

функционален подход в чуждоезиковото обучение (апробиран при усвояването на 

английските граматични конструкции с „be‟) акцентира върху необходимостта от 

активирането на всички полета на познание, умения и нагласи на обучаваните за 

постигането на успех в процеса на чуждоезиково обучение. Единствената ми критична 

бележка към представеното в рамките на хабилитационния труд изследване е, че не се 

отчита достатъчно българският принос за изтъкване на предимствата на когнитивния 

подход в усвояването на чуждоезиковите явления (вж. напр. Грозданова, Лиляна. В 

мрежата на езика. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2005, където 

авторката разкрива същността на когнитивно-функционалния подход при изучаването 

на езика и апелира за по-съзнателното и целенасочено прилагане на различни 

когнитивни и метакогнитивни стратегии при усвояването на чуждоезиковите единици). 

Тук ще се спра малко по-подробно на основните научни и практико-приложни 

приноси и в останалата част от научната продукция на кандидатката по конкурса. 

Подобно на монографичния труд, голяма част от публикациите на гл. ас. д-р 

Мирослава Цветкова са в областта на когнитивната лингвистика и методиката на 

чуждоезиковото обучение и са посветени на главно на спецификата при усвояването на 

граматичните конструкции в английския език (статиите под номера 3, 6, 9, 12, 14, 15 и 

16 в Списъка на публикациите, както и приложената студия), но също така внимание е 

отделено и на взаимоотношенията между език и съзнание (напр. на креативния ефект 

на граматичните „грешки” в заглавията на някои статии и в рекламите или на 

„вълшебство” в структурата на палиндромите в английския и бълграския език), както и 

на нелингвистичната природа на лингвистични единици и явления или използването на 

новите комуникационни и информационни технологии в усвояването на чуждия език. 

Особено ценни са препоръките на гл. ас. д-р Мирослава Цветкова за повишаване на 

ефективността на ранното чуждоезиково обучение чрез подчертаване на връзката 

между езиковата форма и нейното значение, чрез насърчаване преподаването на 

граматичните структури като част от системата на езика, а не всяка сама за себе си като 
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отделно граматично правило – подобен когнитивно-функционален подход към 

развиването на граматичната компетентност при малките ученици активира скритите 

резерви на паметта им и изгражда основата за експлицитното учене, което следва в 

следващите етапи от образованието им. 

  

3. Заключение 

В заключение смятам, че представените от кандидатката по конкурса научни 

трудове са показателни както за научната й осведоменост и изследователските й 

умения, така и за практико-приложния й опит в пренасянето на теоретичните научни 

постижения в практиката на чуждоезиковото обучение и професионалната подготовка 

на учителите по чужд език. Направените критични бележки и изказаните препоръки в 

изложеното становище от мен по-горе в никакъв случай не намаляват значимостта и 

приносите моменти на хабилитационния й труд и другите научни публикации.  

Анализът на предоставената информация и доказателствения материал показват, че 

кандидатурата на гл. ас. д-р Мирослава Цветкова отговаря на минималните национални 

изисквания за наукометричните показатели по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ за заемане на 

академичната длъжност „доцент“.  

Всичко това ми дава основание убедено да подкрепя избора на гл. ас. д-р Мирослава 

Николаева Цветкова за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 

висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по английски език) за 

нуждите на катедра „Английска филология” при Факултета по хуманитарни науки на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” . 

 

09.11.2020 г.       

                /доц. д-р Св. Димитрова-Гюзелева/ 


