
РЕЦЕНЗИЯ 

за  дисертационен труд  

на доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

на тема: „Приобщаващо – образователен модел за развитие на 

социалната компетентност при деца от задължителната подготвителна 

група/клас“ 

за придобиване на научната степен „Доктор на науките“  

в област на висше образование 1. Педагогически науки 

професионално образование 1.2. Педагогика“ 

от  доц. д-р Румяна Неминска, д.н. 

 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА 

Доцент Юлия Дончева извървява един целенасочен, устремен 

педагогически път, изпълнен с много професионални предизвикателства и 

реализации - от първото стъпало на уважаван детски учител (1994 г.)  до 

университетското преподаване (2012 г.). Завършва през 1994 г. специалност 

Предучилищна педагогика (бакалавърска степен); магистърска степен по 

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

Великотърновски университет. През 2011 г. придобива ОНС „доктор” в    СУ 

„Св. Климент Охридски”. През 2016 г. придобива академична длъжност 

„доцент“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

Публикационната дейност на доц. Юлия Дончева се отразява с 

коефициенти Research ID, ORCID, RINC, различни от нула и по-големи от 

единица, което говори за висока научна стойност и отразяемост в световния 

индексиран печат. 



ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата, относно обсъждането, представянето и защитата на 

дисертационния труд преминава през всички законоустановени стъпки в 

Правилника за Академичното израстване на ТрУ. Със заповед на Ректора № 

391/24.02.2021 г. , на основание чл. 4 (3), 4 от ЗРАСРБ, чл. 5 (3), 4 от ПРАС 

на ТрУ и решение на ФС на ПФ, протокол № 15/22.02.2021 г., със Зап. № 

391 / 24.02.2021 на Ректора на ТрУ съм определена за член на  научното 

жури. От представената справка за съответствие с националните минимални 

изисквания за придобиване на НС „доктор на науките“ става ясно, че доц. 

Юлия Георгиева Дончева отговаря на изискванията като представя 

публикационна дейност и цитирания за общо 445 т. от необходимите 350 т. 

 

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

      Дисертационният труд, депозиран от доц. д-р Юлия Дончева е в обем от 

554 страници с вкл. 99 стр. приложения (14 бр.). Включени са общо 35 

фигури, 32 диаграми и 97 таблици. Съдържа сериозна библиографска 

справка за отделните части: цитирана литература на кирилица – 275 

източници; цитирана литература на латиница – 89 източници; цитирани web 

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

Дисертационният труд е структуриран е по оригинален начин, в който ярко 

се отличава предизвикателството за дискусии по дисертационните въпроси. 

В стандартния изглед са налице: увод, три части, заключение, изводи, 

приноси,  списък на авторски публикации по темата на дисертацията, 

приложения. Трите съдържателни части са оформени, както следва: част 

първа – три глави с библиография; част втора – три глави с библиография; 

част трета – две глави. Дисертационният труд е с теоретико-

експериментален характер. 



Приложеният автореферат и посочените литературни източници са 

изцяло в контекста и изискванията на ПРАС ТрУ за присъждане на степента 

„доктор на науките“. 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.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В първа част на дисертационния труд „Философия на приобщаващото 

образование“ са  представени измеренията на приобщаващото образование 

– „Приобщаването предполага промяна. То е непрекъснат процес на 

насърчаване на усвоеното и активно взаимодействие….“ – пише авторката. 

И тази нейна философия е развита през целия дисертационен труд. 

Систематизирани са принципите на приобщаващото образование, 

национални и международни нормативни документи, свързани с 

приобщаващото образование. Промяната „за приобщаващо образование“ е 

представена нормативно – „през  индекса за приобщаване“, концептуално 

– през националните и европейски нормативни стандарти и ползите за 

общността, емпирично – през икономическата ефективност от 

инвестициите в ранното детско развитие и ефективност на подходите за 

екипно взаимодействие. В дискурса на „промяната „за приобщаващо 

образование“ се поставят основните субекти – учител, дете, родител. 

Авторката е отделила цяла глава, в която разглежда ролите и функциите на 

учителя, сътрудничеството между родители и учители в приобщаващата 

среда. В научно-изследователското й полезрение се очертават основни 



изследователски опори, като една от най-ярките и иновативни е: 

„Мълчаливите от последния чин. Как се преподава на деца, които не знаят 

български…“. И макар на пръв поглед дисертационният труд в неговите 

части и глави да е обемен, то това е абсолютно нужно, защото в широката 

рамка на приобщаващото образование, всеки разгледан образователен 

проблем и субектно взаимодействие са уникални опори в това специфично 

образование. 

Втората част изцяло обхваща научно-теоретичните основи на 

процеса социализация. В теоретичен план са разгледани парадигми на 

социализацията; научна характеристика на социализацията в 

предучилищна възраст. Дефинирана е социалната компетентност с 

дисертабилни опори – „поведенчески умения, които се проявяват в 

модели на поведение“ и институционалното й целеполагане. 

Целенасоченият дисертационен прочит открива проекциите, заложени в 

научния труд. Всеки елемент от втора част се преоткрива в 

целеполагането и дисертабилността на труда. В този смисъл 

предизвикателно-иновативна тук е трета глава, която теоретично е 

обвързана с предходните, но има своя научна уникалност и актуалност- 

образованието след Covid - 19 и социалното изключване като специфична 

последица от това.  

В трета част е представен цялостния емпиричен дизайн на 

изследването. Методологията на експерименталния модел има 

иновативен характер. Обвързан е пряко със социалната компетентност, 

която много детайлно е разработена в теоретичен план. В този смисъл тук 

се откриват теоретико-концептуалните структури на дисертационния 

труд. Целта, задачите, обектът и предметът на експерименталното 

изследване са прецизни и пряко обвързани с хипотезата, която гласи, 

че реализирането на експерименталния модел за развитие на социална 



компетентност, основан на интеркултурни технологии на 

взаимодействие в предучилищното детство, влияе положително върху 

поведенческите механизми при различни социокултурни условия на 

функциониране на образователната институция. 

Използваният инструментариум е научно издържан. 

Изследователските методи в дисертационния труд са структурирани така, че 

изграждат една дълбоко научна и йерархично издържана изследователска 

методология. Самата тя е изградена върху педагогически подходи, пряко 

обследващи социално включване на детето, чрез образование. Акцентът в 

дисертационният труд е върху социалната компетентност на детето в 

системата на задължителното предучилищно образование у нас. Анализът 

на резултатите е задълбочен. Личи умението на доц. д-р Юлия Дончева да 

поставя ясни цели и да избере надеждни методи за получаване на данни в 

едно мащабно педагогическо изследване. Логично, точно и подробно   са 

представени резултатите от проведеното  изследване. Методите са 

надеждни,  емпиричните данни не подлежат на съмнение, авторският 

коментар е научен и произтича изцяло от получените математико - 

статистически методи.  

     Стилът е стегнат; понятията – ясни, няма отклонения от темата и 

същността на изследването. 

       Заключението се базира на  основните изводи и обобщения, на чиято 

основа са изведени  научните и научно-приложни приноси.  

       В дисертационния си труд доц. д-р Юлия Дончева показва: 

- Компетентност и добросъвестност по изследваната от нея проблематика. 

Почтено  се позовава на публикации на авторитетни наши и чужди 

автори и на тази основа убедително представя свои виждания; 

- Умения да систематизира и анализира задълбочено, логично и 



обосновано данните и фактите, получени от изследването; 

-  Отлично познаване на съвременните важни нормативни документи  за 

приобщаващото образование; 

- Широта и всеобхватност  при събиране на данни; 

- Всички получени емпирични данни са представени в схеми, таблици,  

графики и др.; 

- Убедителни педагогически изводи, обобщения и очертани иновации, 

свързани с националните приоритети в политиката за приобщаващо 

образование. 

След очертаните достойнства на представения дисертационен труд, 

убедено заявявам, че той напълно отговаря на изискванията за 

задълбоченост, новаторски идеи и мащабност на изследването.  

 

ДИСЕРТАЦИОННИ ПРИНОСИ 

Като дисертационни приноси очертавам: 

- Създадена е цялостна изследователска методология, свързана с 

приобщаващото образование и неговите изследователско-дисертационни 

аспекти: лингвистични и социални. 

- Разработен е цялостен авторски приобщаващо-образователния модел, 

приложим в предучилищната възраст – 6-7 годишни деца; 

- Очертава се нова изследователска интегративна област в 

предучилищното възпитание и образование, свързваща приобщаващото 

образование и ранночуждоезиковото обучение в ДГ. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научно-изследователската стойност на дисертационния труд на доц. 

д-р Юлия Дончева и очертаните научни приноси ми дават пълна убеденост 

да предложа на уважаемото жури да гласува 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. 

 

12.04.2021 г.      доц. д-р Румяна Неминска, д.н. 

гр. Ст. Загора 

  



REVIEW 

for dissertation work 

of Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva 

on the topic: "Inclusive - educational model for the development of social 

competence in children from the compulsory preparatory group / class" REVIEW 

for dissertation work 

for obtaining the scientific degree "Doctor of Science" 

in the field of higher education 1. Pedagogical sciences  

vocational education 1.2. Pedagogy " 

by Associate Professor Doctor of Science Rumyana Neminska 

DISSERTANT DATA 

Associate Professor Julia Doncheva walks a purposeful, aspiring pedagogical 

path, filled with many professional challenges and realizations - from the first step 

of a respected children's teacher (1994) to university teaching (2012). Graduated 

in 1994 with a degree in Preschool Pedagogy (bachelor's degree); Master's degree 

in Psychology and Sociology in Management (2008) at the University of Veliko 

Tarnovo. In 2011 he acquired ONS "Doctor" at Sofia University "St. Kliment 

Ohridski ”. In 2016 he acquired the academic position of "Associate Professor", 

professional field 1.3. Pedagogy of teaching in… 

 The publishing activity of Assoc. Prof. Julia Doncheva is reflected by 

coefficients Research ID, ORCID, RINC, other than zero and greater than one, 

which speaks of high scientific value and reflectivity in the world indexed press. 

 

 



LEGALITY OF THE PROCEDURE 

The procedure regarding the discussion, presentation and defense of the 

dissertation goes through all the statutory steps in the Regulations for the 

Academic Growth of TrU. By order of the Rector № 391 / 24.02.2021, on the 

grounds of Art. 4 (3), 4 of ZRASRB, art. 5 (3), 4 of PRAS of TrU and decision of 

the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy, protocol № 15 / 22.02.2021, by 

Order № 391 / 24.02.2021 of the Rector of TrU I was appointed a member of the 

scientific jury. From the presented reference for compliance with the national 

minimum requirements for acquiring the National Assembly "Doctor of Sciences" 

it is clear that Julia Georgieva Doncheva meets the requirements by presenting a 

publication and citations for a total of 445 points out of the required 350 points. 

 

DISSERTATION WORK 

      The dissertation submitted by Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva is in a 

volume of 554 pages, incl. 99 pages of application (14 pcs.). A total of 35 figures, 

32 diagrams and 97 tables are included. Contains a serious bibliographic reference 

for the individual parts: cited literature in Cyrillic - 275 sources; cited literature in 

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

sources. The dissertation is structured in an original way, which clearly 

distinguishes the challenge for discussions on dissertation issues. In the standard 

view there are: introduction, three parts, conclusion, conclusions, contributions, 

list of author's publications on the topic of the dissertation, appendices. 

The three content parts are formed as follows: part one - three chapters with 

bibliography; part two - three chapters with bibliography; part three - two 

chapters. The dissertation is of theoretical and experimental nature. 

The attached abstract and the cited literature sources are entirely in the 

context and requirements of PRAS TrU for awarding the degree of "Doctor of 



Science". 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 are published in 

established national and international publications. 

 

CONTENT OF THE DISSERTATION 

The first part of the dissertation "Philosophy of Inclusive Education" 

presents the dimensions of inclusive education - "Inclusion implies change. It is a 

continuous process of promoting the acquired and active interaction…. "- the 

author writes. And this philosophy of hers is developed throughout the 

dissertation. The principles of inclusive education, national and international 

normative documents related to inclusive education are systematized. The change 

"for inclusive education" is presented normatively - through the "index for 

inclusion", conceptually - through national and European normative standards and 

benefits for the community, empirically - through the economic efficiency of 

investments in early childhood development and the effectiveness of approaches 

to teamwork. In the discourse of "change" for inclusive education are placed the 

main subjects - teacher, child, parent. 

The author has devoted a whole chapter in which she examines the roles and 

functions of the teacher, the cooperation between parents and teachers in the 

inclusive environment. In her research field of vision, the main research pillars 

emerge, as one of the brightest and most innovative is: “The silent ones of the last 

rank. How to teach children who do not know Bulgarian… ". And although at first 

glance the dissertation in its parts and chapters is voluminous, it is absolutely 

necessary, because in the broad framework of inclusive education, each 

educational problem and subjective interaction are unique pillars in this specific 



education. 

The second part fully covers the scientific and theoretical foundations of the 

socialization process. Theoretically, paradigms of socialization are considered; 

scientific characteristics of socialization in preschool age. Social competence is 

defined with dissertable supports - "behavioral skills that are manifested in 

patterns of behavior" and its institutional goal-setting. The purposeful dissertation 

reading reveals the projections set in the scientific work. Each element of the 

second part is rediscovered in the goal-setting and dissertability of work. In this 

sense, the third chapter is challenging and innovative here, which is theoretically 

related to the previous ones, but has its scientific uniqueness and relevance - 

education after Covid - 19 and social exclusion as a specific consequence of this. 

The third part presents the overall empirical design of the study. The 

methodology of the experimental model has an innovative character. It is directly 

related to social competence, which has been developed in great detail in 

theoretical terms. In this sense, the theoretical and conceptual structures of the 

dissertation are found here. The purpose, tasks, object and subject of the 

experimental research are precise and directly related to the hypothesis that the 

implementation of the experimental model for the development of social 

competence, based on intercultural technologies of interaction in preschool, has a 

positive effect on behavioral mechanisms in different sociocultural conditions of 

functioning of the educational institution. 

The tools used are scientifically sound. The research methods in the 

dissertation are structured in such a way that they build a deeply scientific and 

hierarchically sound research methodology. It itself is built on pedagogical 

approaches that directly examine the social inclusion of the child through 

education. The emphasis in the dissertation is on the social competence of the 

child in the system of compulsory pre-school education in our country. The 

analysis of the results is in-depth. The ability of Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva 



to set clear goals and to choose reliable methods for obtaining data in a large-scale 

pedagogical study is evident. The results of the conducted research are presented 

logically, accurately and in detail. The methods are reliable, the empirical data are 

not in doubt, the author's comment is scientific and derives entirely from the 

obtained mathematical - statistical methods. 

The style is tight; the concepts are clear, there are no deviations from the 

topic and the essence of the research. 

       The conclusion is based on the main conclusions and summaries, on the 

basis of which the scientific and scientific-applied contributions are derived. 

       In her dissertation, Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva shows: 

- Competence and good faith in the issues studied by her. He honestly refers 

to publications of authoritative Bulgarian and foreign authors and on this basis 

convincingly presents his views; 

- Ability to systematize and analyze in depth, logically and reasonably the 

data and facts obtained from the study; 

- Excellent knowledge of modern important regulations for inclusive 

education; 

- Width and comprehensiveness of data collection; 

- All obtained empirical data are presented in diagrams, tables, graphs, etc .; 

- Convincing pedagogical conclusions, summaries and outlined innovations 

related to the national priorities in the policy for inclusive education. 

- After outlining the merits of the presented dissertation, I confidently declare 

that it fully meets the requirements for depth, innovative ideas and scale of 

research. 

 



DISSERTATION CONTRIBUTIONS 

As dissertation contributions I outline: 

- A comprehensive research methodology related to inclusive education and 

its research and dissertation aspects has been created: linguistic and social. 

- A comprehensive author's inclusive educational model has been developed, 

applicable in preschool age - 6-7 year old children; 

- A new research integrative area in preschool education is emerging, 

connecting inclusive education and early foreign language learning in kindergart 

CONCLUSION 

The research value of the dissertation of Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva and 

the outlined scientific contributions give me full conviction to propose to the 

esteemed jury to vote for the award of Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva 

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. 

 

April 12, 2021                              Assoc. Prof. Dr. Rumyana Neminska, Ph.D. 

St. Zagora 

 


