
РЕЦЕНЗИЯ 

от 

доц. д-р Румяна Неминска, д.н. 

научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика, 

професионално направление 1.2. Педагогика, 1. Педагогически науки 

Относно: дисертационен труд за присъждане на НС „Доктор 

на науките“ по научна специалност: Теория на възпитанието и 

дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, в област на 

висшето образование 1. Педагогически науки 

Автор на дисертационния труд: доцент д-р Николай Сашков Цанков 

към катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически 

факултет при  Тракийски Университет – Стара Загора 

Тема на дисертационния труд: Развитие на дигиталната 

компетентност на студентите от професионално направление 1.2. 

„Педагогика“ (от компетентностно рамкиране към трансгресивно 
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Общо представяне и характеристика на автора и дисертационния 

труд 

Доц. д-р Николай Сашков Цанков е разпознаваем в научната общност не 

само чрез многобройната си научна продукция и цитируемост с висок импакт 

фактор, а и чрез интелектуалния си интезитет, с който участва в различни 

образователни и научни дейности – експертни дейности в научни и 

образователни проекти, обучения, членство в редакционна колегия на 

списание „Стратегии на образователната и научната политика“ и мн. др. 

Широката му професионална дейност в сферата на науката и образованието 

формира в него силно рефлексивен научен мироглед, който пряко се отразява 

в качеството, целта и смисъла на дисертационния му труд.  

В дисертационния труд се разгръща характерологичното отношение на 

автора - първо: към науката като трансгресия, второ към: научното 

познание за компетентността, положена в рамките на трансгресивното 



поле. Чрез своя иновативен подход, авторът успява да провокира, да потопи 

в морето на компетентностната трансгресия всеки изкушен учен. 

Постигайки собствената си дисертационна цел, той трансгресивно рамкира 

научното развитие на всеки, докоснат от дисертационния проблем. И с 

това си свое дело доц. д-р Николай Цанков, задава понятийни с/мисли и 

„граници“ на трансгресивното в науката. Заявената дълбока саморефлексия 

на автора и неговата нагласа да прекрачва границите на традиционното 

научно повествование и потапяне в изследователските пластове на 

компетентностите като общотеоретично и научноизследователско понятие, 

извеждат оригиналната парадигмална насоченост към 

мултипарадигмалност и комбинативност. Именно тази дълбока научна 

рефлексия очертава и актуалността на дисертационния проблем – да се 

развива компетенцията като непрекъснато се изследва, рефлексира и 

саморефлексира в образователното мултипарадигмално дигитално и 

дигитализиращо се пространство. 

 

Съдържателна оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд съдържа 548 страници, от които  431 текст и 

останалите приложения (от стр. 116). Структуриран е в пет глави, които в 

систематична и тематична йерархия разкриват теоретично и емпирично 

пластовете на компетентностно базираното дигитално обучение и 

трансгресията, очертавана чрез емпиричните модели на изследването. 

Структурата на дисертационния труд е изградена от взаимнообосноваващи се 

и взаимноразвиващи се цялости (пет глави), които всъщност изграждат 

трансгресивния компетентностен профил на учителя, рефлексивно и 

саморефлексивно очертан. 

В първа глава на дисертационния труд авторът разглежда 

еволюционното развитие на компетентностния подход и на тази основа (във 

втори параграф) развива своя критичен научен анализ на компетентностния 

подход в контекста на парадигмалното мислене. В съвременен научен аспект 

се разглеждат професионалните компетентности на учителя в тяхното 

непрекъснато развитие и в променящия се контекст на дигитализация и 

трансформация. Приоритет за това е повишаването на дигиталните умения 

като част от учебния процес във всички степени в националната 

образователна система и тяхното популяризиране чрез програми за 



преквалификация. В края на посочената глава авторът представя широка 

научна обоснованост за необходимостта от трансформация в системата 

професионални компетентности.  

Втора глава на дисертацията има особено важно значение, тъй като 

пряко се съотнася към концептуализирането, зададено в заглавието на 

дисертационната тема -„дигиталната компетентност”. Във втора глава на 

дисертационния труд  широкомащабно (а и очакването вече е такова) се 

разглежда дигиталната компетентност в трансформиращата се система; 

представя се един силно рефлексивен изследователски  подход при 

разглеждане на дигиталните компетентности на учителя. Приоритетните 

области за развитието на дигиталните умения и компетентности, необходими 

и гарантиращи пълноценна дигитална трансформация, разгледани в първа 

глава, са структурните проекции към втора глава на дисертационния труд. По 

усвоения модел от традиционно към саморефлексивно изследователското 

проучване авторът изследва основоположния дисертационен въпрос за 

дигиталната компетентност в трансформиращата се система. Научен интерес 

(като не се подценява цялостният интерес, предизвикан от дисертационната 

разработка) тук представлява конкретизацията и мотивацията в 

изследователските търсения, свързани с дигиталната компетентност. 

Изследователските търсения на доц. д-р Николай Цанков достигат до 

сериознни дълбочинни пластове, от които той обосновано и фактологически 

извежда „известни противоречия, относно съдържанието и структурата на 

дигиталната компетентност на учителя, които възпрепятстват пълноценното 

ѝ формиране и развитие при университетската му подготовка“. Авторовата 

критическа рефлексия се разгръща при разглеждане на съществуващата във 

висшето образование технология за развитие на дигитална компетентност. 

Стъпвайки на тези анализи авторът предлага първичен концептуален модел 

на трансгресивно проектиране за развитие на дигитална компетентност. 

Още оттук се оформят концептуалните тезиси за базисния проект за 

развитие на дигиталната компетентност на студентите – бъдещи учители от 

професионално направление 1.2. Педагогика в университетското 

образование – трета глава. 

В първите две теоретични глави са представени теоретични изводи, 

които в емпиричната част намират своите прагматични изследователски 

решения. Това са насоки за прилагането съвременни стратегии за 



квалификация, продиктувани от „неизбежната“ трансформация и 

дигитализация. Практическият опит и широкият трансформатиращ 

педагогически мироглед, които  притежава авторът са обединени в 

изследователския пласт на синергетичното съсредоточие и 

трансформацията на професионалните компетентности на съвремения 

учител. 

Базисният модел, представен в трета глава представлява концептуално 

изследователски очерк, в който свое място имат компетентностните модели и 

изследователски подходи, структурирани в базови блокове на 

трансгресивния модел. Като преход към емпиричните изследвания авторът 

основополага методологическите основания на научното изследване, 

конструирани върху сисема от научни подходи: компетентностния подход; 

модулно-кибернетичния, конструктивисткия, ситуационния подход, 

интегративния, синергетическия подход, „ndm“-подход, трансформативния, 

трансгресивния подходи. Прилагането на всички научни подходи в система 

към научното изследване само по себе си говори за високо научно умение и 

познаване на съвременните концепции за образование. 

Ако в първите три глави се проследява авторското изследователско 

вдъхновение, то в следващите глави – четвърта и пета, се проследява 

авторското изследователско върхо/вение. Като обект на изследване се 

определя  „дигиталната компетентност на студентите от професионално 

направление 1.2. Педагогика (като бъдещи детски и/или начални учители) в 

трансформиращия се комплекс от професионални компетентности на 

съвременния учител.  

Отразявайки логически и закономерно изучаваната научна същност на 

обекта, съобразно научната и приложна значимост на избраните и 

коментирани полета, предмет на изследване е полиподходно растежно 

развитие на дигиталната компетентност на студентите – бъдещи детски 

и/или начални учители в контекста на преодоляване на компетентностното 

й рамкиране чрез трансгресивното й проектиране.  

В контекста на така декларираните научни намерения, цел на 

изследването е конструирането на трансгресивен модел за растежно 

проектиране и развитие на дигиталната компетентност на студентите от 

професионално направление 1.2. Педагогика, операционализиран чрез 

технологични варианти и неговото частично апробиране в обучението по 



„Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална 

среда“ (стр.6,7 от дисертацията). 

В дисертационния труд е представена широка хипотеза: ако се прилага 

модел за растежно развитие на дигиталната компетентност на 

студентите, ... базиран на трансгресивното й проектиране в условията 

наполиподходност, то ще се гарантира преодоляването на 

компетентностното й рамкиране,детерминиращо нейното ограничаване в 

посока на само-съзнаване, само-регулация, само-развитие и себе-развитие. 

Хипотезата е  реализуема и доказваща се с работни подхипотези. Този 

подход на изграждане на хипотезата и нейното доказване е напълно 

съпоставим с широката цел на дисертационния труд. Релациите в 

подхипотезите са следните: 

Първа подхипотеза - трансгресивното проектиране и мотивация; 

Втора подхипотеза - трансгресивното проектиране и решаване на проблеми 

в „преносимо ядро; 

Трета подхипотеза - трансгресивното проектиране и самооценката на 

студентите при решаване на интегрални проблеми.  

Очертава се мащабно, дълговременно и резултативно емпирично 

изследване с разнообразни фокус групи, паралелно с изследване на 

учебното съдържание в учебни дисциплини свързани с ИКТ в 

образованието. Използва се богат изследователски и методологичен 

инструментариум. Теоретико-експерименталният и качествено-

количествен, смесен характер на научното изследване предполага 

използването на богат набор от научноизследователски методи: анализ, 

синтез, обобщение и моделиране (при разработване на концепцията); 

фокус-групи и интервюиране в хода на генериране на информация от 

реалната практика; контент-анализ, като метод за качествено-количествен 

анализ; експертно оценяване; тестиране като метод на диагностициране; 

диагностика на мотивация и интерес чрез въпросници и чек-лист за 

самооценка, наблюдение, развиващ образователен експеримент, 

статистическите методи, трансгресивно проектиране и моделиране. 

В дисертационния труд се представя едно образцово научно изследване, 

проведено в рамките на няколко етапа: 

- Пропедевтично-мотивационен етап, 

- Теоретико-концептуален етап, 



- Експериментален етап, 

- Заключително-резултативен етап. 

Реализиран е тригодишен лонгитюден педагогически експеримент. Стилът на 

дисертационния труд е висок мета-научен.  

Научни приноси 

Приемам представените приноси на автора на дисертационния труд 

като добавям следните: 

1. Реализиран е трансгресивен модел за развитие на дигиталната 

компетентност, фундаментално приложим в сферата на научното 

познание. 

2. Реконструиране границите на дигиталната компетентност, а и на 

компетентността като научно понятие. 

3. Въвеждат се иновативни дисертабилни понятия. 

4. Повишаване качеството на обучение във висшето образование, чрез 

прилагане на  емпиричните модели, апробирани в дисертационния 

труд. 

Цялостният дисертационен труд в неговата идейна, концептуална, 

емпирична и изследователска част има висок принос в науката. 

 

Автореферат и публикации по темата: 

Авторефератът отговаря на изискванията. Публикациите са с много 

висок импакт фактор – публикувани в национални и международни 

списания.  

Заключение 

Дисертационният труд и процедурата отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ. След направения анализ на дисертационния труд убедено предлагам 

на уважаемите членове на научното жури да гласуват за присъждане на 

кандидата научната степен „доктор на науките“ по професионално 

направление 1.2.Педагогика, в област на висше образование 1. Педагогически 

науки. 

 

19.07.2021 г.               

гр. Ст. Загора                                      доц. д-р Румяна Неминска, д.н. 

  



REVIEW 

from 

Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska, Ph.D. 

scientific specialty: Theory of education and didactics, 

professional field 1.2. Pedagogy, 1. Pedagogical sciences 

Subject: dissertation for the award of the National Assembly "Doctor of Science" 

in the scientific specialty: Theory of education and didactics, professional field 1.2. 

Pedagogy, in the field of higher education 1. Pedagogical sciences 

Author of the dissertation: Associate Professor Dr. Nikolai Sashkov Tsankov 

to the Department of Pedagogical and Social Sciences of the Faculty of Pedagogy 

at the Thracian University - Stara Zagora 

Dissertation topic: Development of the digital competence of the students from 

professional field 1.2. "Pedagogy" (from competence framing to transgressive 

design) 

Assoc. Prof. Dr. Nikolay Sashkov Tsankov is recognizable in the scientific 

community not only through his numerous scientific productions and citations with 

high impact factor, but also through his intellectual intensity, with which he 

participates in various educational and scientific activities - expert activities in 

scientific and educational projects, trainings, membership in the editorial board of 

the magazine "Strategies of educational and scientific policy" and many more. etc. 

His extensive professional activity in the field of science and education forms in 

him a highly reflective scientific worldview, which is directly reflected in the 

quality, purpose and meaning of his dissertation. 

The dissertation unfolds the author's characterological attitude - first: to 

science as transgression, second to: scientific knowledge of the competence laid 

down within the transgressive field. Through his innovative approach, the author 

manages to tempt, provoke, immerse in the sea of competence transgression every 

tempted scientist. Achieving his own dissertation goal, he transgressively frames 

the scientific development of everyone touched by the dissertation problem. And 



with this work, Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov sets conceptual thoughts and 

"boundaries" of the transgressive in science. 

The stated deep self-reflection of the author and his attitude to cross the 

boundaries of traditional scientific narration and immersion in the research layers 

of competencies as a general theoretical and research concept, bring the original 

paradigmatic focus to multiparadigm and combinability. It is this deep scientific 

reflection that outlines the relevance of the dissertation problem - to develop the 

competence by constantly exploring, reflecting and self-reflecting in the 

educational multiparadigm digital and digitizing space. 

 

Substantive evaluation of the dissertation 

The dissertation contains 548 pages, of which 431 text and the other 

appendices (from page 116). It is structured in five chapters, which in a systematic 

and thematic hierarchy reveal theoretically and empirically the layers of 

competence-based digital learning and transgression, outlined through the 

empirical models of research. 

The structure of the dissertation is made up of mutually substantiated and 

mutually developing wholes (five chapters), which in fact build the transgressive 

competence profile of the teacher, reflexively and self-reflexively delineated. 

In the first chapter of the dissertation the author considers the evolutionary 

development of the competence approach and on this basis (in the second 

paragraph) develops his critical scientific analysis of the competence approach in 

the context of paradigmatic thinking. In a modern scientific aspect, the professional 

competencies of the teacher in their continuous development and in the changing 

context of digitalization and transformation are considered. Priority for this is the 

increase of digital skills as part of the learning process at all levels in the national 

education system and their promotion through retraining programs. At the end of 

this chapter, the author presents a broad scientific justification for the need for 

transformation in the system of professional competencies. 

The second chapter of the dissertation is of particular importance, as it 

directly relates to the conceptualization set in the title of the dissertation topic - 

"digital competence". In the second chapter of the dissertation, digital competence 



in the transforming system is considered on a large scale (and the expectation is 

already such); a highly reflective research approach is presented when considering 

the digital competencies of the teacher. The priority areas for the development of 

digital skills and competencies, necessary and guaranteeing a complete digital 

transformation, considered in the first chapter, are the structural projections to the 

second chapter of the dissertation. Following the adopted model from traditional to 

self-reflective research, the author explores the fundamental dissertation question 

of digital competence in the transforming system. Scientific interest (not 

underestimating the overall interest caused by the dissertation) here is the 

concretization and motivation in research research related to digital competence. 

The research research of Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov reaches serious depths, 

from which he justifiably and factually deduces "certain contradictions regarding 

the content and structure of the digital competence of the teacher, which hinder its 

full formation and development in his university training." The author's critical 

reflection is developed by considering the existing technology in higher education 

for the development of digital competence. 

Based on these analyzes, the author proposes a primary conceptual model of 

transgressive design for the development of digital competence. 

From here the conceptual theses for the basic project for development of the 

digital competence of the students - future teachers from professional field 1.2 are 

formed. Pedagogy in university education - third chapter. 

The first two theoretical chapters present theoretical conclusions, which in the 

empirical part find their pragmatic research solutions. These are guidelines for the 

implementation of modern qualification strategies, dictated by the "inevitable" 

transformation and digitalization. The practical experience and the broad 

transforming pedagogical worldview that the author possesses are united in the 

research layer of the synergetic focus and the transformation of the professional 

competencies of the modern teacher. 

The basic model presented in Chapter Three is a conceptual research essay in 

which competency models and research approaches have their place, structured in 

the basic blocks of the transgressive model. As a transition to empirical research, 

the author bases the methodological foundations of scientific research, constructed 

on a system of scientific approaches: the competence approach; the modular-



cybernetic, constructivist, situational approach, the integrative, synergetic 

approach, the “ndm” approach, the transformative, the transgressive approach. The 

application of all scientific approaches in a system to scientific research in itself 

speaks of high scientific skill and knowledge of modern concepts of education. 

If in the first three chapters the author's research inspiration is traced, then in 

the following chapters - fourth and fifth, the author's research top / trail is traced. 

The object of research is defined as “the digital competence of the students from 

professional field 1.2. Pedagogy (as future children's and / or primary teachers) in 

the transforming complex of professional competencies of the modern teacher. 

Reflecting logically and naturally the studied scientific nature of the site, 

according to the scientific and applied significance of the selected and commented 

fields, the subject of research is multi-approach growth development of digital 

competence of students - future children and / or primary teachers in the context of 

overcoming its competence framework through its transgressive design. 

In the context of the declared scientific intentions, the aim of the research is to 

construct a transgressive model for growth design and development of the digital 

competence of the students from professional field 1.2. Pedagogy, operationalized 

through technological variants and its partial approbation in the training in 

"Information and communication technologies and work in a digital environment" 

(p.6,7 of the dissertation). 

The dissertation presents a broad hypothesis: if a model for growth 

development of digital competence of students is applied, ... based on its 

transgressive design in the conditions of semi-suitability, it will ensure overcoming 

its competence framing, determining its limitation in the direction of only -

consciousness, self-regulation, self-development and self-development. The 

hypothesis is feasible and proven by working sub-hypotheses. This approach to 

constructing the hypothesis and proving it is completely comparable to the broad 

purpose of the dissertation. The relations in the sub-hypotheses are the following: 

First sub-hypothesis - transgressive design and motivation; 

Second sub-hypothesis - transgressive design and problem solving in a 

“portable core; 



Third sub-hypothesis - the transgressive design and self-assessment of 

students in solving integral problems. 

A large-scale, long-term and effective empirical study with various focus 

groups is emerging, in parallel with the study of the curriculum in ICT-related 

disciplines in education. Extensive research and methodological tools are used. 

The theoretical-experimental and qualitative-quantitative, mixed nature of 

scientific research presupposes the use of a rich set of research methods: analysis, 

synthesis, generalization and modeling (when developing the concept); focus 

groups and interviews in the process of generating information from real practice; 

content analysis as a method for qualitative-quantitative analysis; expert 

evaluation; testing as a method of diagnosis; diagnostics of motivation and interest 

through questionnaires and a checklist for self-assessment, observation, developing 

educational experiment, statistical methods, transgressive design and modeling. 

The dissertation presents a model research study conducted in several stages: 

- Propaedeutic-motivational stage, 

- Theoretical and conceptual stage, 

- Experimental stage, 

- Final result stage. 

A three-year longitudinal pedagogical experiment was realized. The style of 

the dissertation is highly meta-scientific. The entire dissertation work in its 

conceptual, conceptual, empirical and research part has a high contribution to 

pedagogical science. 

Scientific contributions 

I accept the presented contributions of the author of the dissertation by adding 

the following: 

1. A transgressive model for the development of digital competence, 

fundamentally applicable in the field of scientific knowledge, has been 

implemented. 

2. Reconstructing the boundaries of digital competence and competence as a 

scientific concept. 



3. Innovative dissertable concepts are introduced. 

4. Improving the quality of education in higher education by applying the 

empirical models tested in the dissertation. 

Abstract and publications on the topic 

The abstract meets the requirements. The publications have a very high 

impact factor - published in national and international journals. 

Conclusion 

The dissertation and the procedure meet the requirements of the Academic 

Development Act in the Republic of Bulgaria. 

I propose to the esteemed members of the scientific jury to vote for awarding 

the candidate the scientific degree "Doctor of Science" in professional field 1.2. 

Pedagogy, in the field of higher education 1.1. Pedagogical sciences. 

 

19.07.2021                                    

       St. Zagora                             Аssoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


