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ОТНОСНО: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на 
английски език)“ 

Област на висшето образование 1. Педагогически  науки 

Професионално направление 1.2. Педагогика 

Обявен в ДВ бр. 86/06.10.2020 г. от Тракийски университет –Ст. Загора 

За нуждите на Педагогически факултет 

Кандидат в конкурса:  ас. д-р Златка Димитрова Желязкова 

Изготвил рецензията: проф. д-р Марина Колева Николова 

ТУ – София; Инженерно-педагогически факултет – Сливен, 
Катедра „Педагогика и мениджмънт“ 

Член на НЖ на основание Заповед № 2744/20.10.2020 г. 
на Ректора на ТрУ –Ст. Загора 

 

За нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет – 

Стара Загора е обявен конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова 
комуникация на английски език)“, в област на висшето образование 1. 
Педагогически  науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 
Конкурсът е обявен в ДВ бр. 86/06.10.2020 г. от Тракийски университет –
Ст. Загора за нуждите на Педагогически факултет. В него единствен 
кандидат е д-р Златка Димитрова Желязкова - асистент по английски език 
в същия факуртет. 

След преглед на представената ми документация констатирам, че   
няма допуснати нарушения в процедурата по конкурса, като са изпълнени 
условията на Закона за развитието на академичния състав в РБългария, 
Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 
РБългария и Правилника за условията и реда за заемане на академични 
длъжности във Тракийски университет - Стара Загора. 

След запознаването ми с предоставената научна продукция на 
кандидата ас. д-р Златка Димитрова Желязкова, се убеждавам в това, че тя 
покрива наукометричните изисквания. 

Видно от приложената справка, приемам, че конкурсната процедура 
е обезпечена с необходимата академична натовареност. 



1. Данни за кандидата 

Кандидатът д-р Златка Димитрова Желязкова е родена 08.08.1970 г. 
Средното  си образование завършва  в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара 
Загора. Висше образование завършва в СУ „Климент Охридски“ – 

английска филология.  
През 2016 г. д-р Желязкова защитава дисертационен труд и й е   

присъдена ОНС „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика в 
Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора. 

От 2005 г. до момента, д-р Желязкова работи като асистент по 
английски език в Педагогически факултет на Тракийски университет. През 
този период е участвала в научни форуми като конференции, обучения, 
научни проекти, преподаватески междууниверситетски обмен по програма 
„Еразъм“ в Турция, Португалия, Полша, Малта, Великобритания, Италия, 
Литва и др. Това е предпоставка за обогатяване на професионалния й опит 
и прилагането му в следващите й подобни изява. 

 

2. Научна продукция 

Представените материали на електронен носител включват всички 
необходими документи. Д-р Желязкова  участва в конкурса за заемане на 
академична длъжност доцент с научна продукция, включваща един 
хабилитационен труд (А1)  – монография и 17 публикации, от които 13 
самостоятелни (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В8, В9, В,0, В11, В12) и 4 в 
съавторство (В4, В14, В15, В17).  

 

Хабилитационен труд на д-р Златка Желязкова 

Представеният хабилитационен труд – монография е на тема 
„Ефективно усвояване на английска граматика (за английската граматика, 
между каноничното и иновативното), Издателство КОТА - Стара Загора, 
ISBN: 978-954-314-085-5, поставя  акцент върху усвояването на 
граматичните времена като съществен елемент от езиковата граматична 

структура.  
Авторката разработва проблема творчески интердисциплинарно, от 

научните позиции на методиката и педагогиката, и умело ги свързва и 
претворява в практиката.  

В монографията се изследва пряката комуникативна функция и 
подчертано интерактивната такава, и служи за обмен на поведенчески 
модели при взаимодействие.  



Хабилитационния труд има прецизна структура и включва две 
основни части, разгледани в две глави. Дизайнът на научния продукт 
съдържа логически взаимно свързани части. 

В първа глава се изясняват научно-теоретичните постановки за 
ефективността в обучението (чуждоезиковата компетентност, обучение по 
граматика, преподаване на граматика в чуждоезиковото - англоезиково  
обучение). Поставен е акцент върху актуалността на формирането на 
чуждоезикова компетентност. Всичко това е изпълнено с голям 
професионализъм и вещина, което е доказателство за познаване на 
материяна в дълбочина.  

Във втора глава е разработена изследователска програма за 
реализиране и анализ на емпиричните резултати. Те са представени на 
основата на педагогическото изследване.  

Монографията на д-р Желязкова е значима с това, че тя допълва 
такива основни понятия като компетентност и чуждоезикова 
компетентност и им дава съвременно звучене като ги обвързва с езиковата 
компетентност. Дава друг ракурс при разглеждане на въпроса за 
психологическите аспекти на езикоусвояването и психологическите 
механизми на ученето. Представя интересни психолингвистични 
интерпретации на езиковата компетентност. 

Благодарение на добрата си подготовка и опит, авторката предлага 
алгоритмизиране на обучението и автоматизиране на уменията. В 
професионалния си стремеж да отрие нови страни на ефективността в 
чуждоезиковото обучение, тя представя нов нюанс в дидактическото 
общуване  по отношение на граматичната грамотност. 
 Независимо, че този труд е предназначен за студентите от  
Педагогическия факултет на Тракийски университет в град Стара Загора, 

той успешно може и трябва да се използва от студенти, на които в учебния 
план е включено обучение по английски език. В този смисъл, 
монографията се откроява не само с научно-теорична, но и с практическа  
значимост. 
 

 Публикации на д-р Златка Желязкова 

 Представените научни публикации от д-р Желязкова могат да се 
разделят условно в две научно–приложни области в рамките на 
педагогическата наука:  



1. В областта на обучението по английски език – Усвояването на 
граматичните времена като съществен елемент от езиковата 
граматичната структура (А1); Осъзнаване на овладяването на 
английски език като средство за комуникация (В1); Овладяване на 
английски език чрез текстове на екологични проблеми (В2); 
Развитие на езикова и междукултурна компетентност (В3);  
Мотивацията при обучението по английски език (В4); 
Разминаване между английския писмен език и начина на говорене 
(В5); езиковите бариери при комуникация с големия поток 
мигранти в България (В6); Адаптиране на образованието в 
съвременна Бъргария към изискванията на Европейския съюз 
(В7); Езиковите бариери при обмен по програма Еразъм (В9); 
Дидактическите технологии – гаранция за успех на 
педагогическата дейност (В10); Преглед на англоезичните 
публикации за портфолиото като средство за подобряване 
качеството на образованието в средните и висшите училища 
(В11); Съвременни стратегии ва повишаване ефективността на 
чуждоезиковото обучение (В12);  Активното учене (В13); 
Характеристики и актуални теми на преподаване на английски 
език в България днес (В16);  

2. В областта на възпитанието: Управление на класната стая и 

подобряване на дисциплината на учениците чрез действията на 
учители, родители училищни администратори (В8); Причини за 
отпадане на ученици от училище (В14); Формиране на личностни 
качества и морални добродетели (В15). Основен проблем на 
българското училище – липсата на уважително отношение към 
учители и съученици (В17). 

Особен приоритет в публикационната дейност на кандидата е 
въпросът, свързан с интерактивността в обучението по английски език, 
затова го поставям извън обособените научно–приложни области. 

Въпросът с интерактивността е разгледан в пет от публикациите (В2, В10, 
В12, В13, В16). 
 Публикациите на д-р Златка Желязкова, отпечатани в български и 
чуждестранни издания, доразвиват и допълват монографичния й труд. Това 
е доказателство, че тя има задълбочени професионални интереси в тази 
насока и ги развива, като отразява най-съществените постижения в научни 
статии и доклади.  



Нейни публикации са отпечатани в научни издания не само у нас, но 
и в чужбина. Четири доклада са представени на международни научни 
форуми в Македония, Хърватска, Турция и Чехия. 

Кандидатката демонстрира последователност, актуалност в 
разработките си, задълбоченост и компетентност в интерпретираната 
проблематика. С научна прецизност изяснява актуалните проблеми, 
свързани  с обучението по английски език и не се страхува да представя 
нови похвати и техники, улесняващи този процес.  

Акцентни теми в представените публикации са въпроси, свързани с 
иновациите в чуждоезиковото обучение, чуждоезиковата компетентност, 
повишаване мотивацията при обучението по чужд език, дидактическите 
технологии и др. 

Цялата научна продукция на кандидата е с отправна точка процесът 
на обучение в университета и затова едни от най-значимите й приноси са 
именно в областта на университетската дидактика.  
 От всички представени за участие в конкурса публикации, 10 са 
отпечанани в научни издания в България и 7 в чужбина. Това е пътя, чрез 
който споделените в публикациите на кандидата постижения достигат до 
колеги в областта на чуждоезиковото обучетие и педагогиката. И обратно, 
участвайки в посочените в справката научни форуми, д-р Желязкова 
обогатява своите научни интереси и претворява с работата си със 
студентите положителния чуждестранен опит. Това е умение, което не 
всеки притежава. 

 С представената си научна продукция за участие в конкурса, д-р  
Желязкова напълно покрива националните наукометрични показатели от  
400 точки и представя такава, отговаряща на 630 точки. 
 Доказателство за казаното е списък с 15 цитирания от автори, 
работещи по същите или близки проблеми в страната и чужбина. Две 
цитирания в монография на автори от България; 13 - в статии (6 броя в 
научни издания, реферирани и индексирани в световна база данни с научна 
информация; 7 броя в неиндексирани списания с научно рецензиране); 4 
цитирания са направени от чужди автори и 11 от български. 
 Цитиранията, представени от д-р Желязкова са доказателство, че тя 
вече е разпознаваема в научните среди. 
 

 

 



3. Преподавателска дейност: 
От представенат автобиографична справка се вижда, че д-р. 

Желязкова е с богат 15 годишен професионален опит като асистент, главен 
асистен и доктор по Теория на възпитането и дидактика в Педагогически 
факултет на Тракийски университет. 

 Кандидатът е представил справка с пет учебни програми по 
„Методика на обучението по английски език“ за студентите от 
специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“; по „Английски 
език“ за студенти от същата специалност;  по „Английски език“ за 
студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна 
педагогика“; по „Английски език“ за студенти от специалност „Социална 
педагогика“ 1-4 семестър; по „Английски език“ за студенти от специалност 
„Социална педагогика“ 1-2 семестър. 

 

4. Научни приноси 

Подкрепям убедено, обстойно и обосновано представените от 
кандидатката приносни моменти на публикациите, според обособените 
направления в два аспекта – научно-теоретичен и практико-приложен.  

Основните научно-теоретични и практико-приложни приноси на ас. 
д-р Златка Димитрова Желязкова могат да се обобщят и оценят по следния 
начин: те са ценен принос в научната теорията и практиката на 
чуждоезиковото обучение (по авглийски език) на студентите. 

Буди адмирации очертаването на нови проблемни територии, 
очертаващи бъдещите научни търсения и намирания на д-р Желязкова. 

 

5. Минимални национални изисквания за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ по „Теория на 
възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на 
английски език)“ в Област на висшето образование 1. 
Педагогически  науки, Професионално направление 1.2. 
Педагогика. 

Представената справка ми дава основание да потвърдя, че ас. д-р 
Златка Димитрова Желязкова покрива минималните национални 
изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в Област 1. 
Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Теория на 
възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски език) 

за нуждите на Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара 
Загора. 

 



6. Критични забележки и препоръки  
Научната продукция на д-р Желязкова, предоставена за участие в 

конкурса, не съдържа установени от мен слабости, които да омаловажат 
нейните достойнства.  

 

7. Заключение: 
Личната ми оценка за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

обявения конкурса от гл. ас. д-р Златка Димитрова Желязкова е 
положителна. 

  Постигнатите от нея научно-теоретични и практико-приложни 
резултати ми дават основание, убедено да препоръчам на уважаемото 
Научно жури да даде положителна оценка на кандидатурата и да предложи 
на Факултетния съвет на Педагогическия факултет на Тракийския 
университет – Стара Загора да избере ас. д-р Златка Димитрова 
Желязкова за „доцент“ по „Теория на възпитанието и дидактика 
(чуждоезикова комуникация на английски език)“ в Област на висшето 
образование 1. Педагогически  науки, Професионално направление 1.2. 
Педагогика. 

 

25.01. 2021 г.          Рецензент: проф. д-р М. Николова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORT 

 

ON: competition for taking the academic position of "Associate Professor" 

on "Theory of Education and Didactics (foreign language communication in 

English)" 

Field of higher education 1. Pedagogical sciences 

Professional field 1.2. Pedagogy 

Announced in State Gazette number 86/06.10.2020 by Trakia University – St. 

Zagora 

For the needs of the Faculty of Education 

Candidate in the competition: Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova 

Reviewer: Prof. Dr. Marina Koleva Nikolova 

Technical University  – 

 Sofia; Faculty of Engineering and Pedagogy - Sliven, 

Department of Pedagogy and Management 

Member of the Scientific Jury under Order № 2744/20.10.2020 of the Rector of 
Trakia University – St. Zagora 

 

For the needs of the Faculty of Education  of Trakia University – Stara Zagora, a 

competition has been announced for the academic position of "Associate Professor" in 

"Theory of Education and Didactics (foreign language communication in English)", in the 

field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy. The 

competition was announced in SG no. 86 / 06.10.2020 by  Trakia University – St. Zagora for 

the needs of the Faculty of Education. The only candidate in it is Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova – an assistant professor of English at the same faculty. 

After reviewing the documentation submitted to me, I find that there are no violations 

in the competition procedure, as the conditions have been met of the Law on the Development 

of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria, as well as the Rules for Implementation of 

the Law on the Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria and the Rules 

for the coditions and the requirements for holding academic positions at Trakia University – 

Stara Zagora. 

After getting acquainted with the scientific production provided by the candidate, 

Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova, I am convinced that it meets the 

scientometric requirements. 



As can be seen from the attached reference, I accept that the competition procedure is 

provided with the necessary academic workload. 

 

1. About the candidate 

The candidate Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova was born on August 8, 1970. She 

completed her secondary education at "Romain Rolland" High School in Stara Zagora. She 

received higher education graduating from Sofia University "Kliment Ohridski"– English 

philology. 

In 2016, Dr. Zhelyazkova defended her dissertation and was awarded the educational 

and scientific degree "Doctor" in Theory of Education and Didactics at the Faculty of 

Education of Trakis University – Stara Zagora. 

From 2005 until now, Dr. Zhelyazkova has been working as an assistant professor of 

English at the Faculty of Educaion at Trakia University. During this period she participated in 

scientific forums such as conferences, trainings, research projects, inter-university teaching 

exchanges under the Erasmus program in Turkey, Portugal, Poland, Malta, Great Britain, 

Italy, Lithuania and others. This is a prerequisite for enriching her professional experience and 

its practical application in future similar events. 

 

2. Scientific production 

The submitted materials on electronic media include all the necessary documents. Dr. 

Zhelyazkova participates in the competition for the academic position of associate professor 

with scientific production, including one habilitation thesis (A1) –  a monograph and 17 

publications, of which 13 independent (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 , B, 0, B11, B12) and 

4 co-authored (B4, B14, B15, B17).  

 

Habilitation work of Dr. Zlatka Zhelyazkova 

The presented habilitation work - monograph is on the topic "Effective learning of 

English grammar (for English grammar, between the canonical and the innovative), KOTA 

Publishing House -- Stara Zagora, ISBN: 978-954-314-085-5, focuses on the mastery of 

grammatical tenses as an essential element of the linguistic grammatical structure. 

The author develops the problem creatively from an interdisciplinary point of view, 

from the scientific standpoints of methodology and pedagogy, and skillfully connects and 

translates them into practice. 



The monograph examines the direct communicative function and the strongly 

interactive one, and serves to exchange behavioral patterns in interaction. 

The habilitation work has a precise structure and includes two main parts, discussed in 

two chapters. The design of the scientific product contains logically interconnected parts. 

The first chapter clarifies the scientific and theoretical statements about the 

effectiveness of teaching (foreign language competence, the teaching of grammar, teaching 

the grammar of a foreign language - English - throughout the language training). Emphasis is 

placed on the relevance of the formation of foreign language competence. All this is filled 

with great professionalism and skill, which is proof of knowledge of the material in depth. 

In the second chapter, a research program for realization and analysis of the empirical 

results is developed. They are presented on the basis of pedagogical research. 

Dr. Zhelyazkova's monograph is significant in that it complements such basic concepts 

as competence and foreign language competence and gives them a modern sound by linking 

them to language competence. The author also gives another perspective in considering the 

psychological aspects of language acquisition and the psychological mechanisms of learning. 

Another point of interest is presented by the psycholinguistic interpretations of language 

competence. 

Thanks to her good preparation and experience, the author offers algorithmization of 

training and automation of skills. In her professional quest to gain new aspects of 

effectiveness in foreign language teaching, she presents a new nuance in the didactic 

communication in terms of grammar literacy. 

Although this work is intended for students of the Pedagogical Faculty of Trakia University in 

Stara Zagora, it can and should be successfully used by students whose English curriculum is 

included in the curriculum. In this sense, the monograph stands out not only with scientific-

theoretical, but also with practical significance. 

 

 Publications by Dr. Zlatka Zhelyazkova 

 The presented scientific publications by Dr. Zhelyazkova can be divided into two 

scientific-applied fields within the framework of the pedagogical science:  

1. In the field of English language teaching – The acquisition of grammar tenses as 

an essential element of the linguistic grammatical structure (A1); Awareness of 

mastering English as a means of communication (B1); Mastering English through 

texts of environmental issues (B2); Development of linguistic and intercultural 

competence (B3); Motivation in teaching English (B4); Discrepancy between the 



English written and spoken language (B5); language barriers in communication 

with the large flow of migrants in Bulgaria (B6); Adaptation of education in 

modern Bulgaria to the requirements of the European Union (B7); Language 

barriers to Erasmus exchange (B9); Didactic technologies – a guarantee for 

success of the pedagogical activity (B10); Review of English-language 

publications on the portfolio as a means of improving the quality of education in 

secondary and higher education (B11); Modern strategies to increase the 

effectiveness of foreign language learning (B12); Active learning (B13); 

Characteristics and current topics of teaching English in Bulgaria today (B16);  

2. In the field of education: Management of the classroom and improving the 

discipline of students through the actions of teachers, parents, school 

administrators (B8); Reasons for dropping out of school (B14); Formation of 

personal qualities and moral virtues (B15). The main problem of the Bulgarian 

school – the lack of respect for teachers and classmates (B17). 

A special priority in the candidate's publishing activity is the issue related to 

interactivity in English language teaching, so I place it outside the separate scientific-applied 

areas. The issue of interactivity is addressed in five of the publications (B2, B10, B12, B13, 

B16). 

The publications of Dr. Zlatka Zhelyazkova, published in Bulgarian and foreign 

editions, further develop and supplement her monographic work. This is proof that she has 

deep professional interests in this field and develops them, reflecting the most significant 

achievements in scientific articles and reports. 

Her publications have been published in scientific journals not only in Bulgaria but 

also abroad. Four papers were presented at international scientific forums in Macedonia, 

Croatia, Turkey and the Czech Republic. 

The candidate demonstrates consistency, topicality of her work, depth and competence 

in the interpreted issues. She clarifies with scientific precision the current problems related to 

English language teaching and is not afraid to present new methodss and techniques that 

facilitate this process. 

Focusing topics in the presented publications are issues related to innovations in 

foreign language learning, foreign language competence, increasing motivation in foreign 

language learning, didactic technologies and others. 



The entire scientific production of the candidate is based on the learning process at the 

university and therefore some of its most significant contributions are in the field of university 

didactics. 

Of all the publications submitted for participation in the competition, 10 have been 

published in scientific journals in Bulgaria and 7 abroad. This is the way in which the 

achievements shared in the candidate's publications reach colleagues in the field of foreign 

language teaching and pedagogy. Conversely, by participating in the scientific forums 

mentioned in the report, Dr. Zhelyazkova enriches her scientific interests and transforms the 

positive foreign experience with her work with students. This is a skill that not everyone has. 

With her presented scientific production for participation in the competition, Dr. 

Zhelyazkova fully covers the national scientometric indicators from 400 points and presents 

one corresponding to 630 points. 

Proof of this is a list of 15 citations by authors working on the same or similar issues 

in the country and abroad. Two citations in a monograph by authors from Bulgaria; 13 - in 

articles (6 issues in scientific journals, referenced and indexed in a world database with 

scientific information; 7 issues in non-indexed journals with scientific review); 4 citations are 

made by foreign authors and 11 by Bulgarian ones. 

The citations presented by Dr. Zhelyazkova are proof that she is already recognizable 

in the scientific community. 

           

3. Teaching activity: 

From the presented autobiographical reference it can be seen that Dr. Zhelyazkova has 

a rich 15 year period of professional experience as an assistant, chief assistant and doctor of 

the Theory of Education and Didactics at the Faculty of Education at Trakia University. 

 The candidate has presented a reference with five curricula in "Methodology of 

teaching English" for students majoring in "Primary school pedagogy with a foreign 

language"; in "English language" for students of the same specialty; in "English language" for 

students majoring in "Preschool and primary school pedagogy"; in "English" for students 

majoring in "Social Pedagogy" 1-4 semester; in "English" for students majoring in "Social 

Pedagogy" 1-2 semester. 

 

 

 

 



4. Scientific contributions 

I strongly, thoroughly and reasonably support the contribution points of the 

publications presented by the candidate, according to the separate directions in two aspects – 

scientific-theoretical and practically-applied. 

The main scientific-theoretical and practically-applied contributions of Assistant 

Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova can be summarized and evaluated as follows: 

they are a valuable contribution to the scientific theory and practice of foreign language 

teaching (English) of students. 

Admirable is the delineation of new problem areas, outlining the future scientific 

research and findings of Dr. Zhelyazkova. 

 

5. Minimum national requirements for holding the academic position of 

"Associate Professor" in "Theory of Education and Didactics (foreign 

language communication in English)" in the field of higher education 1. 

Pedagogical sciences, Professional field 1.2. Pedagogy. 

The presented reference gives me grounds to confirm that Assistant Professor Dr. 

Zlatka Dimitrova Zhelyazkova meets the minimum national requirements for holding the 

academic position of "Associate Professor" in 1. Pedagogical Sciences, Professional field 1.2. 

Theory of education and didactics (foreign language communication in English) for the needs 

of the Faculty of Education at Trakia University–Stara Zagora. 

 

Critical remarks and recommendations 

The scientific production of Dr. Zhelyazkova, submitted for participation in the 

competition, does not contain any weaknesses identified by me that would diminish its 

merits..  

 

6. Conclusion: 

My personal assessment for holding the academic position of "Associate Professor" in 

the announced competition  by Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova is 

positive. 

 The scientific-theoretical and practically-applied results achieved by her give me 

grounds to convincingly recommend to the esteemed Scientific Jury to give a positive 

assessment of the candidacy and to propose to the Faculty Council of the Faculty of Education 

at Trakia University – Stara Zagora to choose Assis. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova for 



"Associate Professor of "Theory of Education and Didactics (foreign language 

communication in English)" in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, 

Professional field 1.2. Pedagogy. 

 

25.01. 2021       Reviewer: Prof. Dr Marina Nikolova 

 

 


