
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. дн Наталия Иванова Витанова член на научното жури от ШУ 

„Епископ Константин Преславски”, на дисертационен труд за 

придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), 

разработен от  НИКОЛАЙ САШКОВ ЦАНКОВ на тема: „ РАЗВИТИЕ 

НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА (ОТ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО РАМКИРАНЕ КЪМ ТРАНСГРЕСИВНО 

ПРОЕКТИРАНЕ)” 

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА 

Николай Сашков Цанков  е роден през 1976 година. През 2000 г. 

завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“, Природо-математическия факултет, 

специалност „Химия и физика“, ОКС „Магистър” с професионална 

квалификация учител по химия и физика. През 2001 придобива втора 

магистърска степен по физика, със специализация по биофизика. През 2003 

г. придобива и допълнителна професионална квалификация - учител по 

информатика. През 2009 г. успешно защитава ОНС „доктор”, по научна 

специалност 05.07.01. „Теория на възпитанието и дидактика“ на тема: 

„Развиване на компетентност за учебно-познавателно моделиране 

(гимназиален етап на средната образователна степен)“. Професионалната 

си кариера започва през 2002 г. като учител по химия и опазване на 

околната среда в VІІ СОУ „Кузман Шапкарев”, Благоевград. В следващите 

10 години (до 2012 г.) продължава учителската си практика в Частна 

профилирана гимназия „Джон Атанасов“, Благоевград; Природо-

математическа гимназия „Акад. Сергей Павлович Корольов“, Благоевград; 

Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии 

„Полет“. От 2004 г. до 2012 г. съвместява учителската работа с 

преподавателската в ЮЗУ „Неофит Рилски“. До 2020 г. е доцент в ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, Факултет по педагогика. От 10.09.2020 и по настоящем е 

преподавател (доцент) в Педагогическия факултет на Тракийския 

унверситет. В професионалнтата си кариера има 170 научни публикации, 

от които 17 в списания с импакт фактор или импакт ранг и 58 рецензирани 

издания. От общо 263 цитирания, над 60 са в Scopus и Web of Sciencе. 

Всичко това е предпоставка за неговата осведоменост в научен план. 

 

 



ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

Дисертационният труд е представен от общо 548 страници, от които 

основен текст – 431 страници (16 страници литература) и 117 страници 

приложения. Той е оформен по каноните на академичната архитектоника: 

увод, пет глави, заключение, литература и приложения.  

В увода се представят авторските основания за избор на 

дисертационната тема и нейната актуалност. Той включва в компресиран 

вид основните идеи свързани с компетентостния подход и дигиталната 

компетентност в професионалния профил на съвременния учител.  

Органична част от увода са изследователската методология и очакваните 

резултати. В него логично са представени обекта, предмета, целта на 

изследването и основните задачи. Като цяло, уводът въвежда в това, което 

предстои в дисертационното изследване. Добре би било, ако уводът 

съдържа литературен обзор по темата на дисертационното изследване. 

В първа глава е представен компетентностият подход в неговото 

еволюционно развитие, направена му е критика в контекста на 

парадигмалното мислене и са визирани компетентностите свързани с 

професионалния профил на учителя. 

Втора глава е посветена на  дигиталната компетентност. В нея е 

представена и анализирана дигиталната компетентност в различни 

контексти на разбиране и дигиталната компетентност на съвременния 

учител. Разгледана е и мотивацията свързана с развитието на дигиталната 

компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 

Педагогика. 

Трета глава „Базисен проект за развитие на дигиталната 

компетентност на студентите – бъдещи учители от професионално 

направление 1.2 Педагогика в университетското образование” представя 

концептуалните основания за развитие на дигиталната компетентност и 

два проекта за развитие на дигиталната компетентност на студентите от 

ПН 1.2 Педагогика – единият основан на модулно-кибернетичния подход, 

а другият в контекста на конструктивистката среда. 

Четвърта глава е посветена на експерименталното изследване. В нея 

са представени теоретико-експерименталните параметри на изследването. 

Посочен е изследователският инструментариум и е представен анализът на 

резултатите.  

В пета глава е представен конструираният авторски трансгресивен 

модел за полиподходно растежно проектиране и развитие на дигиталната 

компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 

Педагогика. В нея са описани идеите, характеристиките и проекциите на 

трансгресията, както и допълнителните мотивационни ориентири за 

конструиране на трансгресивен модел за развитие на дигиталната 

компетентност. Презентирани са визията и параметрите на 



трансгресивното проектиране на дигиталната компетентност на студентите 

– бъдещи учители.  

АКТУАЛНОСТ И ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА 

Разглежданата проблематика е актуална и значима в контекста на 

образованието на XXI век. Интернет предизвиква експлозивен ръст на 

възможностите за учене, които позволяват както да се спечели много, така 

и да се загуби. Дигиталната революция по същество означава съзнателна и 

интелигентна интеграция на цифровите възможности в образователния 

процес, като по този начин се обогатява ученето, отчитайки потребностите 

на днешните учащи. В образователен контакст промените породени от 

дигитализацията се свързват най-вече с дигиталната компетентност и 

дигиталната грамотност. Дигиталната/Цифровата компетентност е една от 

осемте ключови компетентности определени и дефинирани в Европейската 

референтна рамка. Бурното развитие на  технологии и експоненциалното 

нарастване на обема на информация в Интернет поражда  необходимостта 

от притежаване на специфични знания и умения за работа със 

съществуващата технологична инфраструктура. В резултат на това се 

налага човекът на дигиталната епоха да притежава умения за търсене, 

анализиране, синтезиране и оценяване на информацията. 

Дигиталното поколение има потребност от динамика, то живее 

забързано и остарелите методи на обучение го отегчават. М. Prensky 

твърди, че процесът на комуникация между преподавателите и  

„дигиталните по рождение“ трябва да се преформатира по посока на „по-

бързо, по-малко линейно „стъпка по стъпка“, повече „паралелно“, с повече 

възможности за произволен/нелинеен достъп", т.е. по начина по който 

учащите търсят информация и общуват в мрежата. 

Изследователските търсения в рамките на дисертационното 

изследване се фокусират върху дигиталната компетентност на учителя. 

Подготовката на учителя е все още важен фактор за образованието на 

децата - колкото по-дигитално грамотни са преподавателите в училищните 

институции, толкова повече те ще използват тези умения в класната стая, 

което от своя страна ще стимулира усещането за осъзнато цифрово 

гражданство в технологичната революция на XXI век у техните ученици. 

Да бъдат учениците осъзнати цифрови гражданини означава да разбират и 

прилагат подходящо и отговорно използването на Интернет и 

технологиите. Дигиталната грамотност не изисква от учителите да станат 

експерти, но изисква те да разбират дигиталните инструменти, които могат 

да отключат техния по-дълбок потенциал за преподаване. 

НАУЧНА ОСВЕДОМЕНОСТ НА ДОКТОРАНТА 

Авторът познава много добре литературата по темата. Теоретичните му 

разсъждения са следствие от проучване на 324 (+ 14) източника, от които 

183 са на кирилица, 108 на латиница, 33 са уеб базирани (включват 

нормативни документи и интернет ресурси). При разработването на 



Приложение №10 са използвани 14 литературни източника, които не са 

посочени в литературата. Николай Цанков познава много добре не само 

българската, но и световната литература, а това дава възможност на автора 

достатъчно коректно да обосновава и аргументира основните си тези. 

Постановките, които се застъпват са както класически, така и от най-

новите публикации след 2000 година. Своята работа Николай Цанков е 

подпомогнал с оригинални произведения на чужди автори. Тази 

представителна научна джастификация на текста, печели доверието на 

потребителя на такъв род информация и подкрепя заключенията в 

дисертацията. 

КОНЦЕПТУАЛНОСТ, ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ И ПРАКТИЧЕСКА 

ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТКАТА. 

Дисертационният труд е завършена авторска концепция, в която са 

визирани и нови аспекти по разглежданата проблематика. Авторът е успял 

ясно и убедително да изрази и аргументира своята позиция. Дисертацията 

се характеризира със сполучливи анализи, конкретни оценъчни нюанси и 

оригинални съвременни рефлексии, целенасочен авторски подход и научен 

стил. Тя е на високо професионално равнище и показва познаване на 

различните страни на разглежданата проблематика. Практическата 

значимост на разработката е голяма. След адаптация тя може успешно да 

се използва и в други области на научното познание. 

ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ХИПОТЕЗИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО.  

 В увода точно са формулирани обектът, предметът, целта, задачите и 

методите на цялостното изследване. 

 Хипотезата е правилно формулирана, тя е изведена като 

импликативно съждение, реалистична е и може да бъде проверена с 

помощта на инструментариума предложен в дисертацията.  

 Използвани са разнообразни и адекватни методи на изследване. 

ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  
Проведено е експериментално изследване през периода 2017-2020 г., 

което се откриват няколко таргет групи: 

 3 фокус групи, които включват по 8 детски и начални учители, общо 

24 учители; 

 64 педагогически специалисти (детски и начални учители), които са 

интервюирани; 

 1330 студенти, от които 281 бакалаври (з.о.) и 551 (р.о.), общо 832 

бакалаври; магистри общо 498 (р.о. и з.о.). 

 15 експерти (университетски преподаватели, базови учители и 

учители с опит в прилагането на информационни и комуникационни 

технологии и работа в дигитална среда). 



Общият брой на лицата участващи в експерименталното изследване е 

1433. Броят на изследваните лица е впечатляващ, тъй като напоследък 

извадките са със значително по-малък брой респонденти. 

Дизайнът на изследването се отличава със строга смислова 

организация: концептуалната рамка и методологичните параметри на 

изследването са целесъобразни. Налични са всички компоненти (цел, 

хипотеза, задачи, обект, предмет, контингент, критерии и показатели), 

точно формулирани, в субординация с темата, в съответствие помежду си, 

формиращи замисъла и локацията на изследователската процедура. Прави 

впечатление, че методите са добре подбрани и селектирани, а 

изследователският инструментариум е сполучливо конструиран: карта за 

самооценка на дигиталната компетентност, 2 теста и практически задачи за 

оценка на дигиталната компетентност, тест за учебна мотивация, задания 

свързани с решаване на интегрален проблем с помощта на 

информационните и комуникационните технологии и работата в дигитална 

среда, 2 карти – едната за проучване и оценка на нивото на мотивация, а 

другата за (само)оценка на уменията за решаване на проблеми. 

Реализирано е пилотно изследване като е направен контент-анализ на 

учебното съдържание по дисциплините АВИТО/Информационни 

технологии в образованието. В рамките на експерименталното изследване 

е направен анализ на съдържанието на учебните планове за обучение на 

студентите по специалности за съответното ОКС, за да се очертаят 

параметрите на тематиката, която да бъде включена по дисциплината 

„Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална 

среда“, както и експертна оценка насочена към преценяване на 

възможностите за покриване на отделните области от дигиталната 

компетентност на учителя и съответните нива спрямо Европейската рамка. 

Данните от емпиричното изследване са представени коректно. 

Резултатите са визуализирани таблично и чрез диаграми. Емпиричните 

резултати, впечатляват с обхват и вътрешна свързаност. Те са представени 

обективно с отчитане на контрастите, вероятностите, предпазливостта и 

противоречията в отговорите. По отношение на изводите – съдържателно 

са верни и произтичат от резултатите на изследването, не са тривиални и 

банални. Предложен е нов теоретико-практически модел за развитие на 

дигиталната компетентност на студентите от ПН 1.2 Педагогика, който е 

авторска разработка и може да се верифицира в практиката. 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В теоретичен план са анализирани и обобщени различни идеи, 

концепции и добри практики свързани с приложението на 

компетентностния подход при проектиране и развитие на дигиталната 

компетентност на гражданина/на учителя/на студента-бъдещ учител. 

Направен е контент-анализ на учебните програми по 

АВИТО/Информационни технологии в образованието и на учебните 



планове за обучение на студентите по специалности  ПУНУП, НУПЧЕ, 

ПУПЧЕ (бакалавър, р.о и з.о), ПУП, НУП (магистър, р.о и з.о), в контекста 

на дисциплината  „Информационни и комуникационни технологии и 

работа в дигитална среда“. Разработени са авторски технологични 

варианти за развитие на дигиталната компетентност на студентите. Като 

принос на дисертационното изследване може да се посочи и разработеният 

авторски трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и 

развитие на дигиталната компетентност на студентите от професионално 

направление 1.2. Педагогика. Той има практико-приложен характер и е 

ценен за университетската теория и практика. 

ПРЕЦЕНКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

Научната самооценка за приносите отразява адекватно 

постиженията. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  И АВТОРЕФЕРАТ 

Публикациите на Николай Цанков са подчинени на темата. Списъкът 

включва общо 9 публикации, от които 5 самостоятелни и 4 в съавторство с 

И. Дамянов. От всички публикации 6 са на чужд език – 1 на руски и 5 на 

английски. 3 от посочените статии на английски език са публикувани в 

специализирани научни издания реферирани в световни бази данни - 

Scopus, Web of Science. 

Авторефератът проектира съдържанието на дисертационния труд и 

следва неговата логика, отразява обективно теоретичните, 

изследователските и практико-приложните  аспекти по проблема. 

БЕЛЕЖКИ И ВЪПРОСИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА 

 В съдържателно отношение дисертационният труд е много добре 

балансиран (теоретична/експериментална част). 

 Езикът и стилът са прецезни, съответстват на науката, дисертацията 

е четивна. 

 Представен е качествен текст с възможност за практическо 

приложение в университетската подготовка на студентите в 

обучението по информационни технологии. 

 Направен е впечатляващ експеримент. В световен план през 

последните 5 години почти не се правят класически педагогически 

експерименти, а предимно констативни експерименти с малки 

извадки. Много прецизно е подбран инструментариумът, критериите 

и показателите са конкретни и са ориентирани към целта. В 

експерименталното изследване е направена и сериозна статистическа 

обработка на резултатите.   

Направените бележки не намаляват общата висока оценка на текста 

на дисертационния труд, а целят да се подпомогне по-нататъшната 

интенция на работата на Николай Цанков. 

ВЪПРОСИ: 1.) Възможно ли предложеният модел за полиподходно 

растежно проектиране и развитие на дигиталната компетентност да се 



използва и в училищното образование? 2.) Каква е връзката с анимацията 

по оста дигитална (като ключова компетентност) – трансверсална – 

трансгресивна компетентност? 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

Във връзка с популяризирането и разпространение на резултатите е 

препоръчително те да бъдат публикувани под формата на самостоятелна 

монография. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 По своята структура и съдържателна същност, по своя концептуален 

замисъл, научна широта и задълбоченост, трудът на Николай Сашков 

Цанков е самостоятелно и оригинално научно съчинение. 

 Резултатите постигнати  в дисертационното изследване могат да се 

смятат за научни приноси на кандидата. 

 Фундамент на обоснованите изводи и заключения са резултатите от 

изследването, които по своята същност са достоверни и релевантни. 

 Дисертационният труд отговаря на техническите стандарти за 

оформяне на такъв тип научни разработки. 

Като цяло дисертацията отговаря на изискванията за такъв род 

изследвания. Тя защитава критериите за евристична значимост, за 

структурираност, за капацитет на обхвата, позволява да се извеждат 

утвърждения, има вътрешна координираност и е балансирана в 

секвенциите. 

Кандидатът изпълнява минималните национални изисквания за НС 

„доктор на науките“. Нямам съмнение за плагиатство в научния труд и 

публикации. Въз основа на проявените качества и умения, на доказаните 

научни приноси и оригинални постижения,  давам своята положителна 

оценка за проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе 

дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди научната степен 

„доктор на науките” на Николай Сашков Цанков в област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). 
 

 

 

 

11.07.2021 г.                                                           подпис: ................................ 

Шумен                                                                            (проф. дн Н. Витанова) 

 

 

 

 

 



 

REVIEW 

 

by Prof. Natalia Ivanova Vitanova, member of the scientific jury from the 

University of Sofia „Bishop Konstantin Preslavski“, for a dissertation for 

obtaining the scientific degree “Doctor of Science” in the field of higher 

education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy (Theory 

of education and didactics), developed by NIKOLAI SASHKOV 

TSANKOV on the topic: „DEVELOPMENT OF DIGITAL 

COMPETENCE OF PROFESSIONAL STUDENTS 1.2. PEDAGOGY 

(FROM COMPETENCE FRAMEWORK TO TRANSGRESSIVE 

DESIGN)“ 

 

BIOGRAPHICAL DATA FOR THE DOCTORAL STUDENT 

Nikolay Sashkov Tsankov was born in 1976. In 2000 he graduated from 

SWU „Neofit Rilski“, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, specialty 

„Chemistry and Physics“, „Master“ with a professional qualification teacher of 

chemistry and physics. In 2001 he obtained a second master's degree in physics, 

specializing in biophysics. In 2003 he acquired an additional professional 

qualification - teacher of informatics. In 2009 he successfully defended 

„Doctor“, in scientific specialty 05.07.01. „Theory of education and didactics“ 

on the topic: „Development of competence for educational-cognitive modeling 

(high school stage of secondary education)“. 

He started his professional career in 2002 as a teacher of chemistry and 

environmental protection at the 7th Kuzman Shapkarev High School, 

Blagoevgrad. In the next 10 years (until 2012) he continued his teaching practice 

at the Private Profiled High School „John Atanasov“, Blagoevgrad; High School 

of Natural Sciences and Mathematics „Acad. Sergey Pavlovich Korolev“, 

Blagoevgrad; Private Vocational School of Entrepreneurship and New 

Technologies „Flight“. From 2004 to 2012 he combined teaching work with 

teaching at SWU „Neofit Rilski“. 

Until 2020 he is an associate professor at SWU „Neofit Rilski“, Faculty of 

Pedagogy. From 10.09.2020 he is currently a lecturer (associate professor) at the 

Faculty of Pedagogy of the Thracian University. In his professional career he 



has 170 scientific publications, of which 17 in journals with impact factor or 

impact rank and 58 peer-reviewed publications. Out of a total of 263 citations, 

over 60 are in Scopus and Web of Science. All this is a prerequisite for his 

scientific awareness. 

GENERAL CHARACTERISTICS AND CONTENT OF THE 

DISSERTATION 

The dissertation is presented in a total of 548 pages, of which the main 

text - 431 pages (16 pages of literature) and 117 pages of appendices. It is 

shaped by the canons of academic architecture: an introduction, five chapters, a 

conclusion, literature and appendices. 

The introduction presents the author's reasons for choosing the 

dissertation topic and its relevance. It includes in a compressed form the main 

ideas related to the competence approach and digital competence in the 

professional profile of the modern teacher. An organic part of the introduction is 

the research methodology and the expected results. It logically presents the 

object, the subject, the purpose of the research and the main tasks. In general, 

the introduction introduces what is to come in the dissertation research. It would 

be good if the introduction contains a literature review on the topic of the 

dissertation research. 

The first chapter presents the competence approach in its evolutionary 

development, criticizes it in the context of paradigmatic thinking and refers to 

the competencies related to the professional profile of the teacher. 

The second chapter is dedicated to digital competence. It presents and analyzes 

the digital competence in different contexts of understanding and the digital 

competence of the modern teacher. The motivation related to the development of 

the digital competence of the students from professional field 1.2 is also 

considered. Pedagogy. 

Chapter Three "Basic project for the development of digital competence 

of students - future teachers of professional field 1.2 Pedagogy in university 

education" presents the conceptual basis for the development of digital 

competence and two projects for the development of digital competence of 

students from PN 1.2 Pedagogy - one based on the modular-cybernetic 

approach, and the other in the context of the constructivist environment. 



The fourth chapter is devoted to experimental research. It presents the 

theoretical and experimental parameters of the study. The research tools are 

indicated and the analysis of the results is presented. 

The fifth chapter presents the constructed author's transgressive model for 

poly-approach growth design and development of the digital competence of the 

students from professional field 1.2. Pedagogy. It describes the ideas, 

characteristics and projections of transgression, as well as additional 

motivational guidelines for constructing a transgressive model for the 

development of digital competence. The vision and parameters of the 

transgressive design of the digital competence of the students - future teachers 

are presented. 

RELEVANCE AND SIGNIFICANCE OF THE PROBLEM 

The considered issues are topical and significant in the context of the 

education of the XXI century. The Internet is causing an explosive growth of 

learning opportunities that allow both to gain a lot and to lose. The digital 

revolution essentially means the conscious and intelligent integration of digital 

opportunities into the educational process, thus enriching learning, taking into 

account the needs of today's learners.In an educational context, the changes 

caused by digitalization are mostly related to digital competence and digital 

literacy. Digital / Digital competence is one of the eight key competences 

defined and defined in the European Framework of Reference. The rapid 

development of technologies and the exponential growth of the volume of 

information on the Internet raises the need to have specific knowledge and skills 

to work with the existing technological infrastructure. As a result, the man of the 

digital age needs to have the skills to search, analyze, synthesize and evaluate 

information. 

The digital generation needs dynamism, it lives in a hurry and outdated 

teaching methods bore it. M. Prensky argues that the process of communication 

between teachers and "digital by birth" should be reformatted in the direction of 

"faster, less linear" step by step ", more" parallel ", with more opportunities for 

random / nonlinear access ", ie the way learners search for information and 

communicate online. 

The research research within the dissertation research focuses on the 

digital competence of the teacher. Teacher training is still an important factor in 



children's education - the more digitally literate teachers in school institutions 

are, the more they will use these skills in the classroom, which in turn will 

stimulate a sense of conscious digital citizenship in the technological revolution. 

XXI century in their students.Being students aware of digital citizenship means 

understanding and applying appropriately and responsibly the use of the Internet 

and technology. Digital literacy does not require teachers to become experts, but 

it does require them to understand digital tools that can unlock their deeper 

teaching potential. 

SCIENTIFIC AWARENESS OF THE DOCTORAL STUDENT 

The author knows the literature on the subject very well. His theoretical 

reasoning is a consequence of a study of 324 (+ 14) sources, of which 183 are in 

Cyrillic, 108 in Latin, 33 are web-based (include regulations and Internet 

resources). In the development of Appendix №10, 14 literature sources were 

used, which are not indicated in the literature. Nikolay Tsankov knows very well 

not only the Bulgarian, but also the world literature, and this gives the author the 

opportunity to substantiate and argue his main theses correctly enough.The 

performances that overlap are both classic and the latest publications since 2000. 

Nikolay Tsankov has supported his work with original works by foreign authors. 

This representative scientific justification of the text wins the user's trust in this 

kind of information and supports the conclusions of the dissertation. 

CONCEPTUALITY, EVIDENCE AND PRACTICAL SIGNIFICANCE 

OF THE DEVELOPMENT 

The dissertation is a completed author's concept, which also addresses 

new aspects of the issues under consideration. The author has managed to 

clearly and convincingly express and argue his position. The dissertation is 

characterized by successful analyzes, specific evaluative nuances and original 

contemporary reflections, purposeful author 's approach and scientific style. She 

is at a high professional level and shows knowledge of the various aspects of the 

issue. The practical significance of the development is great. After adaptation, it 

can be successfully used in other areas of scientific knowledge. 

 

OBJECT, SUBJECT, OBJECTIVES, TASKS, METHODS AND 

HYPOTHESES OF THE RESEARCH 



• The introduction precisely formulates the object, subject, purpose, tasks and 

methods of the overall study. 

• The hypothesis is correctly formulated, it is derived as an implicit judgment, it 

is realistic and can be tested using the tools proposed in the dissertation. 

• Various and adequate research methods have been used. 

RESEARCH DESIGN 

An experimental study was conducted in the period 2017-2020, which 

identified several target groups: 

• 3 focus groups, which include 8 children and primary teachers, a total of 24 

teachers; 

• 64 pedagogical specialists (children's and primary teachers) who were 

interviewed; 

• 1330 students, of which 281 bachelors (z.o.) and 551 (r.o.), a total of 832 

bachelors; masters a total of 498 (p.o. and z.o.). 

• 15 experts (university lecturers, basic teachers and teachers with experience in 

the application of information and communication technologies and work in a 

digital environment). 

The total number of people participating in the experimental study is 

1433. The number of people surveyed is impressive, as recently the samples 

have a significantly smaller number of respondents. 

The design of the research is characterized by a strict semantic 

organization: the conceptual framework and methodological parameters of the 

research are appropriate. All components (goal, hypothesis, tasks, object, 

subject, contingent, criteria and indicators) are available, precisely formulated, 

in subordination to the topic, in accordance with each other, forming the idea 

and location of the research procedure.It is noteworthy that the methods are well 

selected and the research tools are successfully constructed: a map for self-

assessment of digital competence, 2 tests and practical tasks for assessing digital 

competence, a test for learning motivation, tasks related to solving an integrated 

problem using of information and communication technologies and work in a 

digital environment, 2 maps - one for research and assessment of the level of 

motivation, and the other for (self) assessment of problem-solving skills. 

A pilot study was carried out and a content analysis of the curriculum in 

the disciplines AVITO / Information Technology in Education was made. 



Within the framework of the experimental research, an analysis of the content of 

the curricula for training students in the specialties for the respective ACS was 

made in order to outline the parameters of the topic to be included in the course 

"Information and Communication Technologies and Work in Digital 

Environment". and expert assessment aimed at assessing the possibilities for 

covering the individual areas of the teacher's digital competence and the 

respective levels in relation to the European framework. 

The data from the empirical study are presented correctly. The results are 

visualized in tables and diagrams. The empirical results impress with scope and 

intrinsic connectivity. They are presented objectively, taking into account the 

contrasts, probabilities, caution and contradictions in the answers. Regarding the 

conclusions - they are correct in content and derive from the results of the 

research, they are not trivial and banal. A new theoretical and practical model 

for the development of the digital competence of the students from PN 1.2 

Pedagogy has been proposed, which is an author's development and can be 

verified in practice. 

CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION WORK 

Theoretically, various ideas, concepts and good practices related to the 

application of the competence approach in the design and development of digital 

competence of the citizen / teacher / student-future teacher are analyzed and 

summarized. A content analysis of the curricula of AVITO / Information 

Technologies in Education and of the curricula for training the students in the 

specialties PUNUP, NUPCHE, PUPCHE (bachelor, r.o and z.o), PUP, NUP 

(master, r. o and z.o.), in the context of the discipline "Information and 

communication technologies and work in a digital environment".Author's 

technological variants have been developed for the development of students' 

digital competence. As a contribution to the dissertation research can be pointed 

out the developed author's transgressive model for poly-approach growth design 

and development of the digital competence of the students from professional 

field 1.2. Pedagogy. It has a practical nature and is valuable for university theory 

and practice. 

ASSESSMENT OF SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

Scientific self-assessment of contributions adequately reflects 

achievements. 



PUBLICATIONS ON THE DISSERTATION AND AUTHOR'S 

ABSTRACT 

Nikolai Tsankov's publications are subordinate to the topic. The list 

includes a total of 9 publications, of which 5 independent and 4 co-authored 

with I. Damyanov. Of all publications, 6 are in a foreign language - 1 in Russian 

and 5 in English. 3 of the mentioned articles in English are published in 

specialized scientific journals referred to in world databases - Scopus, Web of 

Science. 

The abstract projects the content of the dissertation and follows its logic, 

objectively reflecting the theoretical, research and practical aspects of the 

problem. 

NOTES AND QUESTIONS ON THE DISSERTATION 

• In terms of content, the dissertation is very well balanced (theoretical / 

experimental part). 

• The language and style are precise, correspond to science, the dissertation is 

readable. 

• A quality text is presented with the possibility of practical application in the 

university preparation of students in information technology education. 

• An impressive experiment was done. Globally, in the last 5 years almost no 

classical pedagogical experiments have been made, but mostly ascertaining 

experiments with small samples. The tools are very precisely selected, the 

criteria and indicators are specific and goal-oriented. In the experimental study, 

a serious statistical processing of the results was made. 

The notes made do not reduce the overall high evaluation of the text of the 

dissertation, but aim to support the further intention of the work of Nikolay 

Tsankov. 

QUESTIONS: 1.) Is it possible to use the proposed model for multi-approach 

growth design and development of digital competence in school education? 2.) 

What is the connection with animation along the axis of digital (as a key 

competence) - transversal - transgressive competence? 

 

RECOMMENDATIONS FOR POPULARIZING THE RESULTS 

In connection with the promotion and dissemination of the results, it is 

recommended that they be published in the form of a separate monograph. 



CONCLUSIONS 

• In its structure and content, in its conceptual design, scientific breadth and 

depth, the work of Nikolai Sashkov Tsankov is an independent and original 

scientific work. 

• The results achieved in the dissertation research can be considered as scientific 

contributions of the candidate. 

• The foundation of the substantiated conclusions is the results of the research, 

which are inherently reliable and relevant. 

• The dissertation meets the technical standards for the formation of this type of 

research. 

In general, the dissertation meets the requirements for this type of 

research. It defends the criteria of heuristic significance, structure, scope 

capacity, allows affirmations to be derived, has internal coordination and is 

balanced in sequences. The candidate meets the minimum national requirements 

for the National Assembly "Doctor of Science". I have no doubt about 

plagiarism in scientific work and publications. Based on the demonstrated 

qualities and skills, the proven scientific contributions and original 

achievements, I give my positive assessment of the research presented by the 

above-reviewed dissertation, abstract, results and contributions, and I invite the 

esteemed scientific jury to award the degree. "Doctor of Sciences" of Nikolay 

Sashkov Tsankov in the field of higher education: 1. Pedagogical sciences, 

professional field 1.2. Pedagogy (Theory of education and didactics). 

 

 

 

11.07.2021                                                                   signature: 

................................  

Shumen                                                                         (Prof. N. Vitanova, DSc) 

 

 


