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Данни за дисертантката 

Юлия Георгиева Дончева завършва през 1994 г. специалност 

Предучилищна педагогика (бакалавърска степен) и магистърска степен по 

специалност Психология и социология в управлението (2008 г.) във 

Великотърновски университет. През 2001 г. придобива 1 ПКС към 

Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – СУ „Св. 

Климент Охридски”. През 2011 г. успешно защитава образователната и 

научна степен „доктор” по професионално направление  „Педагогика” в 

СУ „Св. Климент Охридски”, а през 2016 г. придобива академична 

длъжност „доцент“ в специалност: Методика на обучението по „Човек и 

общество“ и „Педагогика на взаимодействието дете – среда“, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…  



Професионалният път на Юлия Дончева е свързан с нейната 

професионална подготовка от детски учител до университетски 

преподавател, където се очертават интереси и предпочитания за 

изследователски и творчески дирения. Тя е доказан преподавател и учен, 

автор е на редица публикации, участник в различни форуми, в 

международни, национални и университетски проекти, участник като 

обучител на педагогически специалисти и на чуждестранни студенти по 

програма „Еразъм“, печели национални конкурси и награди и още други 

творчески изяви. 

 

Данни за докторантурата 

Процедурите по обсъждане и обявяване на официалната защита на 

дисертационния труд са спазени. Със заповед Ректора № 391/24.02.2021 г. 

на основание чл. 4 (3), 4 от ЗРАСРБ, чл. 5 (3), 4 от ПРАСТрУ и решение на 

ФС на Педагогически факултет, протокол № 15/22.02.2021 г., се определя 

състава и провеждането на първото заседание на научното жури.  

От представената справка за съответствие с националните 

минимални изисквания за придобиване на научната степен „доктор на 

науките“ става ясно, че Юлия Георгиева Дончева покрива изискуемия 

минимум.  От необходимите 350 точки, авторката изпълнява 445 т.   

Данни за дисертационния труд и автореферата 

Доц. д-р Ю. Дончева насочва внимание ни към актуална тема за 

съвременното образование, с акцент приобщаващо образование. Тя 

анализира значими аспекти на тази тема, обобщаваща тенденциите, 

разработва модел, свързан с доминанти за развитие на социалната 

компетентност при деца от задължителна подготвителна група/клас и 

логически стига до предизвикателствата, пред които сме изправени в 

нашето съвремие – как да опазим психичното и емоционалното здраве на 

6-7-годишните деца, чрез приобщаващото образование. 



Изведената от доц. Дончева проблематика може да се интерпретира в 

широк аспект. Нейното аналитично и систематично навлизане в този 

проблем, демонстрира подчертан интерес и професионални умения за 

извеждане на ключови детайли, за интегриране на различни образователни 

подходи, идеи, решения, за обобщаване на посоки на развитие и всичко 

тава говори за нейните способности и качества.  

Дисертационният труд, с теоретико-експериментален характер, е 

разработен във впечатляващ обем – 554 страници основен текст и 99 стр. 

приложения (14 бр.). Включени са общо 35 фигури, 32 диаграми и 97 

таблици. Съдържа внушителна библиографска справка за отделните части, 

а имено: цитирана литература на кирилица – 275 източници; цитирана 

литература на латиница – 89 източници; цитирани web източници на 

кирилица и латиница – 59 бр. и ексцерпирани източници по темата на 

кирилица и на латиница – 125. 

В структурно отношение дисертационният труд е организиран в 

увод, три части, като всяка от тях съдържа основни глави и библиография; 

заключение и изводи; приносни моменти; списък на публикациите по 

темата (7 бр.) и приложения. 

Представените от доц. Дончева публикации са общо седем на брой. 

От тях – шест публикации са самостоятелни и една в съавторство (Е. 

Иванова –  в 12th annual International Conference of Education, Research and 

Innovation, Seville, Spain, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 3206-3211, ISBN 

2340-1095). Материалите във връзка с дисертационната проблематика, са 

публикувани в утвърдени национални и международни издания и доказват 

систематичната и задълбочена работа на авторката в избраната от нея 

област.  

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния 

труд и съответства на изискванията. В него ясно са откроени концепции, 



изводи и обобщения, както и представяне на приносите на цялостното 

теоретико-експериментално изследване. 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода докторантката убедително аргументира актуалността на 

проблема, като се открояват авторските изследователски рамки и 

намерения. Методологията на изследването е представена прецизно –

обектът, предметът, целта, задачите, хипотези и методиката на изследване 

са формулирани ясно и точно, като на тази основа се конструира и 

апробира модел на интеркултурно педагогическо взаимодействие, 

съдействащ за обогатяване социалната компетентност на 6-7-годишните 

деца. Изследователският процес е структуриран върху логически 

взаимосвързана и поетапно представена цялостност. 

Първа част от труда озаглавена „Философия на приобщаващото 

образование“, е структурирана в три основни глави. Първа глава 

„Съвременна концепция на приобщаващото образование“ е представена в 

пет параграфа. Тук се проследява авторската логика на селекция на 

отделни политики, нормативни актове, принципи, теории за процеса на 

приобщаващото образование, демонстрира се обхватна информираност на 

автора относно биологичните и социалните фактори, въздействащи върху 

детската личност, както и ефективността на екипното взаимодействие в 

процеса на приобщаване. Прави добро впечатление рефлексивно 

обоснованите позиции и отправните гледни точки  на авторката в края на 

всяка отделна глава от дисертационния труд. 

Втора глава е посветена на „Бариери пред приобщаването“ 

(представена в пет параграфа), в която глава авторката се ориентира към 

осмисляне на различията, под въздействието на определени стереотипи и 

оценки, към извеждане на образователни подходи при взаимодействието с 

децата в процеса на приобщаване. 



Трета глава е насочена към „Фундаментални фактори и основни 

групи в приобщаващото образование“ (представена в седем параграфа), 

където на основата на актуалното състояние на приобщаващото 

образование, на обстоен теоретичен анализ са подложени – учители, 

родители, семейство, учебни заведения, процеси на включване и 

взаимодействия. Акцент е поставен върху диференцирането на деца със 

специални образователни потребности, деца от етнически малцинства, 

бежанци, деца в риск, деца с изявени дарби. В тази част авторката 

продължава да представя, систематизира, оценява, обобщава и прогнозира 

отделни гледни точки, като по този начин се разширява територията на 

приносните елементи. 

Втора част от труда „Научно-теоретични основи на процеса 

социализация. „Образование от А до #“ или иновативното образование в 

предучилищна и начална училищна възраст, отново е подразделена в три 

глави.  В първа глава от тази част, авторката анализира „Научно-

теоретични основи на процеса на социализация“ (представена в четири 

параграфа), където от позиция на различни гледни точки, се изяснява 

понятието „социализация“, механизмите и базовите фактори, 

опосредстващи социализацията, както и специфичните характеристики на 

този процес, обуславящи развитието на децата от предучилищна възраст. 

Във втора глава „Механизми на социалната компетентност на 6-7-

годишните деца при взаимодействието на различни фактори и агенти“ 

(представена в два параграфа) са систематизирани и представени 

дефинитните характеристики на основните понятия „компетентност“ и 

„социална компетентност“, които авторката обосновава като ключови в 

контекста на нейното изследване. В тази глава акцент се поставя и върху 

интеркултурното взаимодействие чрез вербалната комуникация като 

доминанта за социалното развитие на децата в тази възраст. Трета глава 

„Образование от А до #. Иновативното образование в предучилищна и 



начална училищна възраст. Образованието след COVID 19“ (представена 

в четири параграфа) ни насочва към подробно разсъждаване върху 

измененията в образователно-социалната сфера в резултат на създалата се 

епидемична световна ситуация, оставила печат върху съвременните 

процеси, подходи, състояния, резултати, променящи бъдещето на 

образованието. Тук авторката не само представя каква е цялостната 

картина, но и как и защо вярва, че тези промени въздействат и имат 

решаващо влияние върху новосъздадените ситуации в образователната 

сфера. Това е достатъчно основание да преориентира своите усилия към 

изграждане и апробиране на експерименталното си изследване. 

Третата част от дисертационното изследване „Организационно-

методически и резултативни параметри на експерименталното 

изследване“ има експериментална насоченост. В първа глава „Дизайн на 

експерименталното изследване“ съдържа основния ключов принос сред 

останалите авторски приноси. Тук се описва методологията на авторския 

модел, като прецизно се посочат целта, задачите, принципите, 

особеностите и функциите на педагогическото взаимодействие за 

формиране на социалното развитие на бъдещите първокласници. Моделът 

е структуриран на две основни нива (познавателно и поведенческо), 

насочени към подобряване на  педагогическото взаимодействие в 

подготвителната за училище група (Фигура 34). Във всяко от нивата на 

модела, се организира система от три вида дейности: работа с родителите 

на 6-7-годишните деца, дидактични упражнения и игрово-познавателни 

ситуации, подробно описани в дисертационния труд (Таблица 17). Прави 

добро впечатление умението на авторката за ясно открояване на  

съдържателно-функционалните и структурните характеристики на 

представения модел. 

В параграфа „Организация и методика на експерименталното 

изследване“ се визира концепцията на експерименталната дейност с 



описване на нейната цел, задачи, обект, предмет, методи и трите етапа на 

изследване. Пилотното изследване е проведено с 22 детски учителки, 

оценили 447 деца посещаващи подготвителна група с различна форма на 

организация (полудневна, целодневна или седмична), представени в 

Приложения. Обхванати са детски заведения и училища от 6 областни 

града, 6 малки града и 4 села. Изследваната извадка в трите етапа на 

експерименталното изследване обхваща общо 114 деца, посещаващи 

подготвителна група с различна (полудневна, целодневна или седмична) 

организация (Таблица 18). Правилно са очертани критериите и 

показателите за измерване на  социалната компетентност на децата 

(Таблица 19). За основни диагностични методи са използвани: картинни 

тестове (общо 9 бр.), рисувателен тест („Нарисувай моето семейство“), 

социометрични тестове („Избор в действие” и „Избор по даден критерий”), 

три анкетни карти с родители, три интервюта с деца и наблюдение, 

коректно описани и представени в дисертационния труд и приложенията. 

За яснота схематично и таблично са представени технологическите 

действия на експерименталното обучение. 

Във втора глава от трета част са описани и графично представени 

„Анализ на резултатите от проведеното експериментално изследване“. 

Тук подробно са анализирани резултатите от отделните етапи на 

експерименталното изследване, подкрепени с необходимите изводи. 

Математико-статистическата обработка на данните е прецизна. 

Резултатите, показани в таблици, схеми и диаграми, придават 

раздвиженост и пълнота на аналитично представената информация. 

Очевидно се демонстрират професионалните умения на доц. Дончева за 

организация и осъществяване на опитно-експериментална и приложна 

дейност, успешно описани и обобщени в дисертационния труд. 

Изводите и заключението са естествен резултат от теоретико-

експерименталното изследване. Приложенията реално подкрепят 



изследователската процедура и дообогатяват представата за мащабното и 

полезно извършено научно-приложно изследване.    

Научни приноси на дисертационния труд 

Приносите на дисертационния труд се конкретизират с теоретична и 

практическа насоченост.  

Следвайки своята цел да се покаже приложимостта на изработения 

модел за приобщаващо образование, доц. Дончева извършва мащабно 

изследване като се опира на изводите на широк кръг научни изследвания, 

които подлага на анализ и преценка. 

Компетентно и внимателно са анализирани политиките на 

международно, европейско и национално равнище за същността на 

приобщаващото образование. На този фон са синтезирани и обобщени 

изводи за неговото значение и за социализацията за образованието, както  

и за взаимодействието в задължителната подготвителна група, преди първи 

клас.  

Авторката убедително демонстрира своите професионални умения 

при очертаване на социалната компетентност и развитието на детската 

личност, съобразно иновативната концепция за приобщаващото 

образование. Извършени са анализ и обосноваване на значимостта на 

новия вид обучение „от А до #ˮ, в контекста на иновативното образование 

в предучилищна и начална училищна възраст. 

Безспорен принос е разработеният и апробиран модел за развитие на 

социалната компетентност на 6-7-годишни деца. Този модел илюстрира 

разбиранията на доц. Дончева за индивидуалността и неповторимостта на 

личността, за съвременното състояние и перспективи на прехода между 

предучилищното и началното образование, като се разкрива ролята на 

приобщаващото образование за едно по-цялостно разгръщане. 

Положително значение за педагогическата практика има обогатяване 

на методиката на обучение по „Околен свят“ и на  методиката на обучение 



по чужд език в детската градина и за първи клас с използване на 

иновативни методи, похвати и ресурси относно работа в приобщаваща 

среда. 

Дисертационният труд в съдържателно и структурно отношение 

съответства на изискванията за изследване с теоретико-приложно значение 

в областта на педагогическото познание. Авторската концепция по 

изследвания проблем е представена убедително. Трудът е езиково и стилно 

издържан, с разнообразие от литературни източници – коректно цитирани 

и богат на илюстрации от таблици, схеми и диаграми. Показаните 

достойнства дават достатъчно основание за заключението, че 

рецензираният дисертационен труд притежава необходимите качества, зa 

да получи положителна оценка. 

Заключение  

Трудът на доц. д-р Юлия Дончева е едно задълбочено изследване в 

педагогическото научно познание. Отличава се с висока теоретична и 

научно-приложна стойност. Резултатите от апробирания модел са значими 

за приобщаващото образование. Трудът доказва своята резултатност в 

полето на предучилищната и начална училищната подготовка на 6-7-

годишните деца, проектирана в педагогическата теория и практика. 

Дисертационното изследване на доц. Дончева с многостранните си 

проблеми, обхваща важни теоретични и практико-приложни обобщения, 

решени по оригинален начин. Това ми дава основание убедено да изразя 

своето мнения за присъждане на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

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. 

 

06.04. 2021 г.                        Автор на рецензията………………… 

гр. В. Търново                              (проф. дн А. Кръстева) 
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Data for the author of the dissertation 

Yuliya Georgieva Doncheva graduated in 1994 with a degree in Preschool 

Pedagogy (bachelor's degree) and a master's degree in Psychology and 

Sociology in Management (2008) at the University of Veliko Tarnovo. In 2001 

she acquired the First Retraining Degree at the Department for Information and 

Teacher Training - Sofia University "St. Kliment Ohridski”. In 2011 she 

successfully defended the educational and scientific degree "Doctor/PhD" in the 

professional field "Pedagogy" at Sofia University "St. Kliment Ohridski”, and in 

2016 she acquired the academic position of “Associate Professor” in the 

specialty: Methodology of teaching in “Man and Society” and “Pedagogy of the 

child-environment interaction”, professional field 1.3. Pedagogy of teaching 

in… 



Yuliya Doncheva's professional path is related to her professional training 

from a children's teacher to a university lecturer, where interests and preferences 

for research and creative pursuits are outlined. She is a proven lecturer and 

scientist, author of a number of publications, participant in various forums, 

international, national and university projects, participant as a trainer of 

pedagogical specialists and foreign students in the ‘Erasmus’ program, won 

national competitions and awards and more creative performances. 

 

Data for doctorate 

The procedures for discussing and announcing the official defense of the 

dissertation have been followed. By order of the Rector № 391/24.02.2021 on 

the grounds of Art. 4 (3), the Law for development of the academic staff, art. 5 

(3), 4 of the Regulations for development of the academic staff of the Thrakian 

University and decision of the Faculty of Education, protocol 15/22.02.2021, the 

composition and holding of the first meeting of the scientific jury is determined. 

From the presented reference for compliance with the national minimum 

requirements for obtaining the scientific degree "Doctor of Sciences" it is clear 

that Yuliya Georgieva Doncheva covers the required minimum. Of the 

required 350 points, the author performs 445 points. 

Data for the dissertation and the abstract 

Assoc. Prof. Dr. Yu. Doncheva draws our attention to a current topic of 

modern education, with an emphasis on inclusive education. She analyzes 

significant aspects of this topic, summarizes the trends, develops a model related 

to the dominants for the development of social competence in children from 

compulsory preparatory group/class and logically reaches the challenges we face 

today - how to protect mental and emotional health of 6-7-year-old children, 

through inclusive education. 

The issues raised by Assoc. Prof. Doncheva can be interpreted in a broad 

aspect. Her analytical and systematic approach to this problem demonstrates a 



strong interest and professional skills to bring out key details, to integrate 

different educational approaches, ideas, solutions, to summarize directions of 

development and all this speaks of her abilities and qualities. 

The dissertation thesis, with theoretical and experimental character, is 

developed in an impressive volume - 554 pages of main text and 99 pages of 

appendices (14 pcs.). A total of 35 figures, 32 diagrams and 97 tables are 

included. Contains an impressive bibliographic reference for the individual 

parts, namely: cited literature in Cyrillic - 275 sources; cited literature in Latin - 

89 sources; cited web sources in Cyrillic and Latin - 59 pcs. and excerpted 

sources on the subject in Cyrillic and Latin - 125. 

The publications presented by Assoc. Prof. Doncheva are seven in total. 

Of these - six publications are independent and one co-authored (E. Ivanova - in 

the 12th annual International Conference of Education, Research and 

Innovation, Seville, Spain, ICERI2019 Proceedings, 2019, pp. 3206-3211, ISBN 

2340-1095). The materials in connection with the dissertation issues have been 

published in established national and international publications and prove the 

systematic and in-depth work of the author in her chosen field. 

The abstract correctly reflects the content of the dissertation and meets the 

requirements. It clearly highlights concepts, conclusions and summaries, as well 

as presents the contributions of the overall theoretical and experimental study. 

 

Content of the dissertation 

In the introduction, the author of the doctorate convincingly argues the 

relevance of the problem, highlighting the author's research framework and 

intentions. The research methodology is presented precisely - the object, subject, 

goal, tasks, hypotheses and research methodology are formulated clearly and 

precisely, and on this basis a model of intercultural pedagogical interaction is 

constructed and tested, helping to enrich the social competence of 6-7- year-old 



children. The research process is structured on a logically interconnected and 

gradually presented whole. 

The first part of the paper, entitled "Philosophy of Inclusive Education", 

is structured in three main chapters. The first chapter "Modern concept of 

inclusive education" is presented in five paragraphs. Here the author's logic of 

selection of separate policies, normative acts, principles, theories for the process 

of inclusive education is traced, the author's comprehensive awareness of the 

biological and social factors influencing the child's personality, as well as the 

effectiveness of team interaction in the process of inclusion is demonstrated. The 

reflexively substantiated positions and the starting points of the author's views at 

the end of each chapter of the dissertation make a good impression. 

The second chapter is dedicated to "Barriers to inclusion" (presented in 

five paragraphs), in which the author focuses on understanding the differences, 

under the influence of certain stereotypes and assessments, to bring educational 

approaches to interaction with children in the process of inclusion. 

The third chapter is aimed at "Fundamental factors and main groups in 

inclusive education" (presented in seven paragraphs), where based on the current 

state of inclusive education, a thorough theoretical analysis are subjected to - 

teachers, parents, family, schools, processes of inclusion and interactions. 

Emphasis is placed on the differentiation of children with special educational 

needs, children from ethnic minorities, refugees, children at risk, children with 

outstanding gifts. In this part the author continues to present, systematize, 

evaluate, summarize and forecast individual points of view, thus expanding the 

territory of the contributing elements. 

Second part of the work "Scientific and theoretical foundations of the 

socialization process. "Education from A to #" or innovative education in 

preschool and primary school age, is again divided into three chapters. In the 

first chapter of this part, the author analyzes the "Scientific and theoretical 

foundations of the process of socialization" (presented in four paragraphs), 



where from the standpoint of different points of view, clarifies the concept of 

"socialization", mechanisms and basic factors mediating socialization. and the 

specific characteristics of this process, determining the development of 

preschool children. The second chapter "Mechanisms of social competence of 

6-7-year-old children in the interaction of different factors and agents" 

(presented in two paragraphs) systematizes and presents the definite 

characteristics of the basic concepts’ "competence" and "social competence", 

which the author justifies as key in the context of her research. This chapter also 

focuses on intercultural interaction through verbal communication as the 

dominant for the social development of children at this age. Chapter Three 

"Education from A to #. Innovative education in preschool and primary school 

age. Education after COVID 19” (presented in four paragraphs) directs us to a 

detailed reflection on the changes in the educational and social sphere as a result 

of the epidemic world situation, which has left its mark on modern processes, 

approaches, conditions, results changing the future of education. Here the author 

not only presents what the overall picture is, but also how and why she believes 

that these changes affect and have a decisive influence on the newly created 

situations in the field of education. This is reason enough to reorient its efforts 

towards building and testing its experimental research. 

The third part of the dissertation research "Organizational-methodical 

and effective parameters of the experimental research" has an experimental 

focus. In the first chapter, "Experimental Research Design" contains the main 

key contribution among the other author's contributions. Here is described the 

methodology of the author's model, specifying the purpose, tasks, principles, 

features and functions of pedagogical interaction for the formation of social 

development of future first-graders. The model is structured on two main levels 

(cognitive and behavioral), aimed at improving the pedagogical interaction in 

the school preparatory group (Figure 34). In each of the levels of the model, a 

system of three types of activities is organized: work with the parents of 6-7-



year-old children, didactic exercises and game-cognitive situations, described in 

detail in the dissertation (Table 17). The author's ability to clearly highlight the 

content-functional and structural characteristics of the presented model makes a 

good impression. 

The section "Organization and methodology of experimental research" 

refers to the concept of experimental activity with a description of its purpose, 

tasks, object, subject, methods and the three stages of research. The pilot study 

was conducted with 22 children's teachers, who evaluated 447 children attending 

a preparatory group with a different form of organization (half-day, full-day or 

weekly), presented in the Appendices. Kindergartens and schools from 6 district 

towns, 6 small towns and 4 villages are covered. The sample in the three stages 

of the experimental study included a total of 114 children attending a 

preparatory group with a different (half-day, full-day or weekly) organization 

(Table 18). The criteria and indicators for measuring the social competence of 

children are correctly outlined (Table 19). For basic diagnostic methods were 

used: picture tests (9 in total), drawing test ("Draw my family"), sociometric 

tests ("Choice in action" and "Choice by a given criterion"), three questionnaires 

with parents, three interviews with children and observation, correctly described 

and presented in the dissertation and appendices. For clarity, the technological 

actions of the experimental training are presented schematically and tabularly. 

The second chapter of the third part describes and graphically presents 

"Analysis of the results of the experimental study". Here the results of the 

individual stages of the experimental study are analyzed in detail, supported by 

the necessary conclusions. Mathematical and statistical data processing is 

accurate. The results shown in tables, diagrams and charts give mobility and 

completeness to the analytically presented information. The professional skills 

of Assoc. Prof. Doncheva for organization and implementation of experimental 

and applied activities, successfully described and summarized in the 

dissertation, are obviously demonstrated. 



The conclusions are a natural result of the theoretical and experimental 

research. The applications really support the research procedure and enrich the 

idea of large-scale and useful applied research. 

 

Scientific contributions to the dissertation 

The contributions of the dissertation are specified with theoretical and 

practical orientation. 

Following her goal to show the applicability of the developed model for 

inclusive education, Assoc. Prof. Doncheva conducts a large-scale study based 

on the findings of a wide range of research, which she analyzes and evaluates. 

Competently and carefully analyzed policies at international, European 

and national level on the nature of inclusive education. Against this background, 

conclusions are synthesized and summarized about its importance and 

socialization for education, as well as the interaction in the compulsory 

preparatory group before the first grade. 

The author convincingly demonstrates her professional skills in outlining 

the social competence and development of the child's personality, according to 

the innovative concept of inclusive education. An analysis and justification of 

the importance of the new type of education "from A to #" in the context of 

innovative education in preschool and primary school age. 

An indisputable contribution is the developed and tested model for the 

development of social competence of 6-7-year-old children. This model 

illustrates Assoc. Prof. Doncheva's understanding of the individuality and 

uniqueness of the personality, the current state and prospects of the transition 

between preschool and primary education, revealing the role of inclusive 

education for a more comprehensive development. 

Enriching the methodology of teaching "Surrounding World" and the 

methodology of teaching a foreign language in kindergarten and for the first 



grade with the use of innovative methods, techniques and resources on working 

in an inclusive environment is of positive importance for pedagogical practice. 

The dissertation work in terms of content and structure corresponds to the 

requirements for research with theoretical and applied significance in the field of 

pedagogical knowledge. The author's concept on the researched problem is 

convincingly presented. The work is linguistically and stylistically sustained, 

with a variety of literary sources - correctly quoted and rich in illustrations of 

tables, diagrams and charts. The demonstrated merits give sufficient grounds for 

the conclusion that the peer-reviewed dissertation has the necessary qualities to 

receive a positive assessment. 

 

Conclusion 

The work of Assoc. Prof. Yuliya Doncheva, PhD is an in-depth study in 

pedagogical scientific knowledge. It is characterized by high theoretical and 

scientific-applied value. The results of the tested model are significant for 

inclusive education. The work proves its effectiveness in the field of preschool 

and primary school preparation of 6-7-year-old children, designed in 

pedagogical theory and practice. The dissertation research of Assoc. Prof. 

Doncheva with its multifaceted problems covers important theoretical and 

practical-generalized generalizations, solved in an original way. This gives me 

reason to confidently express my views on the award of Assoc. Prof. Yuliya 

Georgieva Doncheva, PhD the scientific degree "Doctor of Science" in the field 

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

scientific specialty Theory of education and didactics. 

 

06 April 2021                              Author of the review ………………… 

Veliko Tarnovo                                             (Prof. A. Krasteva, DSc) 


