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Становище 

 

от доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, 

Тракийски университет – Стара Загора 

 

член на научното жури във връзка с конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент” по Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на 

английски език), област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1.2 Педагогика, обявен в Държавен вестник, бр. 86/06.10.2020 г. от 

Тракийския университет за нуждите на Педагогически факултет 

 

Становището е изготвено в съответствие със Заповед № 2744/20.10.2020 г. на 

Ректора на Тракийски университет, гр. Стара Загора.  

 

В конкурсната процедура са подаден документи и е допуснат до оценяване един 

кандидат - ас. д-р Златка Димитрова Желязкова.  

 

Професионална биография на кандидата 

Златка Димитрова Желязкова завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност 

„Английска филология“ през 1994 г. След завършването си работи като учител по 

английски език в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Стара Загора. От 2005 г. до момента е асистент 

по английски език в Педагогически факултет на Тракийски университет, Ст. Загора. 

През 2016 г. придобива ОНС ,,доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика след 

защита на докторска дисертация на тема „Интерактивен модел за обучение на 

студентите в граматичните времена в английски език“. 

Характеристика на научната продукция 

Представената от ас. д-р Златка Димитрова Желязкова научна продукция 

съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и на условията за заемане на академична 

длъжност „доцент“ в Правилника на ТрУ за развитие на академичния състав. 

Кандидатът ас. д-р Златка Желязкова представя за участие в конкурса  18 научни 

публикации (девет от тях са от периода преди получаването на ОНС „Доктор“, но не са 

използвани при получаването на тази степен), от които:  

- Монография (хабилитационен труд) – 1  

- 17 статии и доклади, от които публикувани в: 

 издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 

информация (Scopus, Web of Science) – 7; 

 нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани 

колективни томове – 10 (част от тях са реферирани и индексирани във световни 

вторични литературни източници). 

Ас. д-р Златка Желязкова участва в конкурса като самостоятелен автор с 

монографичен труд от 160 страници на тема ,,Ефективно усвояване на английска 

граматика“. В монографията в резултат на задълбочен теоретичен анализ и авторски 

позиции е дефинирано понятието чуждоезикова компетентност; представени са 
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психологическите аспекти на езикоусвояването, съвременното обучение по чужд език, 

обучението по граматика като сложни и комплексни процеси; ефективност на 

обучението и др. На базата на теоретичната обосновка и на емпирично изследване е 

конструиран и апробиран интерактивно базиран, дидактически модел за усвояване на 

граматичните времена в английски език.  

От представените по конкурса научни публикации 13 са самостоятелни, а четири 

статии са в съавторство.  

Научните публикации се основават на задълбочен теоретичен анализ, прецизност 

при изясняване на понятийния апарат, критичен анализ на образователната реалност, 

представителни изследвания и собствени методически конструкти. В разработките се 

очертават научните интереси на кандидата в областта на езиковото обучение в 

образователна среда. Акцентирани са актуални проблеми на съвременното общество и 

образование (висше и средно образование) в два основни аспекта от развитието на 

съвременния гражданин и педагог - чуждоезикова компетентност (в частност 

английски, „наложил се като глобален конвенционален език за взаимно разбиране и 

социално включване в различни социо-културни среди“) и личностно и професионално 

развитие, инспирирани от динамичните процеси на интеграция (европейска и глобална) 

и необходимостта от осигуряване възможности за мобилност и устойчиво развитие. Ас. 

д-р Зл. Желязкова търси и предлага отговори на актуални и значими проблеми на 

теория и практика в обучението по английски език, които имат основополагащ и 

интегративен характер, надхвърлят по-тесните граници на методика на обучението и 

напълно съответстват на тематиката на конкурса. Научните изследвания обхващат:  

- проблеми на чуждоезиковото обучение при различни категории обучаеми: 

ученици (характеристики на участието на субектите в процеса на обучение; интегриране 

обучението по английски език с екологичното възпитание и с развитието на 

междукултурна компетентност; управление на активността и поведението на 

учениците; образователни причини за отпадане от училище и др.); възрастни; при 

професионалната квалификация на преподавателите по чужд език (студенти и 

действащи педагози) - ограничения, трудности и положителни практики в обучението 

по английски език; фактори за мотивация и успех в обучението по английски език в 

следдипломната квалификация на учители като андрагогически процес; културна и 

междукултурна рефлексия; езикови, културни и социални измерения, практики и 

бариери на Програма „Еразъм“;  

- аспекти на базови постановки относно: теории за ученето, теории за 

множествената интелигентност и др.; стратегии за учене и обучаващи стратегии в 

чуждоезиковото обучение; активно учене; интерактивни методи в чуждоезиковото 

обучение; личностно развитие в чуждоезиковото обучение; професионални и 

личностни измерения на съвременния учител и др.  

- разработване на авторски модели относно: преподаването на английското 

произношение; повишаване на ефективността в обучението.  

Приноси 

В представените научни публикации се очертават комплекс от сериозни научни 

теоретични приноси в областта на общата училищна и на университетската дидактика, 
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андрагогията, педевтологията, в чуждоезикова дидактика, а в определена степен и в 

психолингвистиката: 

- моделирана е научнотеоретична тенденция за интегриране на чуждоезиковото 

обучение с редица теории от различни научни области;  

- моделирана е концепция за интерактивно базирано, ефективно чуждоезиково 

обучение (по английски език) в съвременната глобална ситуация, което повишава не 

само ефективността на усвояване на чуждия език, но и комуникативната компетентност 

на студентите; 

- моделиран е основен конструкт в концепцията – за дидактическото общуване 

като иманентна същност на чуждоезиковото обучение, при което интерактивният 

компонент на дидактическото общуване е определен като структуроопределящ по 

отношение на комуникативния и на междуличностно перцептивния компоненти; 

- обучението по английски език е визирано като пресечна точка между 

лингвистични знания, културната същност на езика, историческата и актуалната му 

значимост. 

Предложената научна продукция и изведените теоретични приноси корелират и 

със система от научно-приложни и приложни приноси на автора. Приемам изведените 

приноси, представени от кандидата. 

Научна активност 

Значимостта на научната продукция на ас. д-р Златка Желязкова се потвърждава 

от факта, че намира отражение като основа в научните педагогически търсения на 

други автори. Кандидатката представя за участие в конкурса списък от 15 цитирания от 

колеги, но в научната литература се откриват повече. От приложените документи е 

видно, че научните разработки на ас. д-р Зл. Желязкова са цитирани както от колеги от 

ПФ на ТрУ, така и от научни и образователни институции извън границите на страната 

ни – Чехия, Република Беларус, Латвия, Турция. Популяризирането на научните идеи, 

резултатите от изследвания и анализи кандидатът реализира и чрез участие с девет 

доклада в международни научни форума в чужбина за разглеждания период – Щип и 

Охрид (Македония), Одрин (Турция), Прага (Чехия), Букурещ (Румъния).  

Приложените към конкурса документи (сертификати) засвидетелстват богатата 

дейност на ас. Зл. Желязкова чрез участия в престижни научни и образователни 

форуми в страната и други европейски страни за: представяне и популяризиране на 

научните си разработки; интегриране в европейското изследователско пространство; 

надграждане на професионалната педагогическа и езикова компетентност (английски 

език); формиране и развитие на ключови компетентности; участия по Програма 

„Еразъм“ (Португалия, Малта, Полша, Tyрция), включване в обучителни 

международни проекти (Франция, Италия). 

Ас. д-р Зл. Желязкова участва активно в проектни разработки (общо 10): в един 

национален научен проект финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН; 4 

международни образователни проекта (проект за родители и учители на талантливи и 

надарени деца, финансиран по Програмата за учене през целия живот на Европейската 

комисия; проект за социално включване и международен обучителен тренинг за 

фалшивите новини, по Еразъм +;  мобилност по европейски проект „Образование и 
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култура“ по Еразъм + KA2), както и 5 университетски проекта. 

Преподавателска дейност 

От 2005 г. ас. д-р Зл. Желязкова е преподавател в Педагогическия факултет на 

Тракийски университет, Ст. Загора. Академичната дейност обхваща (съобразно 

предложените към конкурса документи) участие в разработването на учебна 

документация (учебни програми) и провеждане на обучение за повечето от 

специалностите от номенклатурата на ПФ за ОКС „Бакалавър“ по дисциплината 

английски език, както и по методика на обучението по чужд език за специалност 

Начална училищна педагогика с чужд език. 

Предложената продукция на ас. д-р Златка Желязкова съответства на обявения 

конкурс и покрива Минималните национални изисквания и тези на Педагогическия 

факултет на ТрУ към научната и преподавателската дейност на кандидатите за заемане 

на академична длъжност "доцент" по Научна област 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Педагогика както по отделните показатели, така и в 

съвкупност. 
 

В заключение – считам, че са налице достатъчно основания за положителна 

оценка на представените материали на кандидата ас. д-р Златка Димитрова 

Желязкова. Обхватът и задълбочеността на представените научни разработки по 

значими проблеми на чуждоезиковото обучение, както и академичната ѝ дейност 

определя моето становище - предлагам на научното жури по конкурса и на 

Факултетния съвет на Педагогически факултет при Тракийски университет да 

присъдят на ас. д-р Златка Димитрова Желязкова академичната длъжност „доцент” 

по Теория на възпитанието и дидактика (чуждоезикова комуникация на английски 

език), област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално 

направление 1.2. Педагогика. 

  

23.01.2021 г.                                                       Член на научното жури: ………………….. 

Стара Загора                                                                 /доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда/ 
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REPORT 

 

By Assoc. Prof. Dr Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda,  

Trakia University – Stara Zagora 

member of the scientific jury in connection to the competition for the academic position of 

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

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

field 1.2 Pedagogy, announced in the State Gazette, issue 86/06.10.2020 by Trakia University 

for the needs of the Faculty of Education 

 

The report has been written in accordance with Order № 2744 form 2744/20.10.2020 by 

the Rector of Trakia Univerity, Stara Zagora.  

 

In the competition procedure the documents of one candidate have been submitted and 

that one candidate has been admitted for evaluation – Assistant Professor Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova, PhD.  

 

Professional biography of the candidate 

Zlatka Dimitrova Zhelyazkova graduated from Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

majoring in English Philology in 1994. After graduation she worked as an English teacher at 

Romain Rolland Foreigh Lamguage Secondary School, Stara Zagora. Since 2005 she has 

been an assistant professor of English at the Faculty of Education at Trakia University, St. 

Zagora. In 2016 she acquired the educational and scientific degree "Doctor" in Theory of 

Education and Didactics after defending a doctoral dissertation on the topic "An Interactive 

Model for Teaching English Grammar to University Students". 

Characteristics of the submitted scientific production 

The scientific production presented by Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova corresponds to the requirements of the Law on the Development of Academic 

Staff of the Republic of Bulgaria and the requirements for the taking of the academic position 

of "associate professor" in the Regulations of Trakia University for development of the 

academic staff. 

The candidate Assistant Professor Dr. Zlatka Zhelyazkova presents for participation in 

the competition 18 scientific publications (nine of them are from the period before receiving 

the educational and scientific degree "Doctor", but were not used for the obtaining of this 

degree), of which:  

- a monograph (habilitation thesis) – 1  

- 17 articles and conference reports, of which: 

 publications, referenced and indexed in world-famous databases with scientific 

information (Scopus, Web of Science) – 7; 

 unreferenced journals with scientific reviews or published in edited collective volumes 

– 10 (some of them are referenced and indexed in global secondary literature sources). 

Assis. Dr. Zlatka Zhelyazkova is participating in the competition as an independent 

author with a monograph of 160 pages on the topic: "Effective Acquisition of English 
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Grammar." The monograph, as a result of an in-depth theoretical analysis and author's 

positions, defines the concept of foreign language competence; presented are the 

psychological aspects of language acquisition, the modern foreign language teaching, 

grammar training as an intricate and complex process; as well as issues like efficiency of the 

training, etc. Based on the theoretical substantiation and empirical research, an interactively 

based, didactic model for learning the grammar tenses in English has been constructed and 

tested.  

Of the scientific publications presented in the competition, 13 are independent, and four 

of the articles are co-authored. 

The scientific publications are based on in-depth theoretical analysis, precision in 

clarifying the conceptual apparatus, critical analysis of the educational reality, representative 

research and authentic methodological constructs. The research outlines the scientific interests 

of the candidate in the field of language learning in an educational environment. Current 

problems of the contemporary society and education (higher and secondary education) are 

emphasized in two main aspects of the development of the modern citizen and pedagogue – 

foreign language competence (English, in particular, "established as a global conventional 

language for mutual understanding and social inclusion in different social and cultural 

environments”) and personal and professional development, inspired by the dynamic 

processes of integration (European and global) and the need to provide opportunities for 

mobility and sustainable development. Assis. Dr. Zl. Zhelyazkova seeks and offers answers to 

current and significant problems of the theory and practice in English language teaching, 

which have a fundamental and integrative character, go beyond the narrower limits of 

teaching methodology and fully comply with the theme of the competition. Her research 

covers the following:  

- problems of foreign language learning in different categories of learners: students 

(characteristics of the participation of the subjects in the educational process; integration of 

English language studying within the environmental education and the development of an 

intercultural competence; management of the students' activity and behavior; educational 

reasons for dropping out of school and others); adults; in the professional qualification of 

foreign language teachers (university pedagogical students and current pedagogues) – 

limitations, difficulties and positive practices in English language teaching; factors for 

motivation and success in the teaching of the English language in the postgraduate 

qualification of teachers as an andragogical process; cultural and intercultural reflection; 

linguistic, cultural and social dimensions, practices and barriers of the Erasmus Program; 

- aspects of basic statements about: theories of learning, theories of multiple intelligences, 

etc.; learning strategies and teaching strategies in foreign language studying; active learning; 

interactive methods in foreign language teaching; personal development in foreign language 

learning; professional and personal dimensions of the modern teacher, etc. 

- development of author's models regarding: the teaching of English pronunciation; increasing 

the effectiveness of training.  

Contributions 

The presented scientific publications outline a complex of serious scientific theoretical 

contributions in the field of general school and university didactics, andragogy, pedeutology, 
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foreign language didactics, and to some extent in psycholinguistics: 

- a scientific-theoretical tendency for integration of the foreign language teaching with a 

number of theories from different scientific fields has been modeled; 

- a concept for interactively based, effective foreign language teaching (English) in the 

modern global situation has been modeled, which increases not only the efficiency of foreign 

language acquisition, but also the communicative competence of the university students; 

- a basic construct in the concept has been modeled – for the didactic communication as an 

immanent essence of the foreign language teaching and learning, where the interactive 

component of the didactic communication is defined as structure-determining in terms of the 

communicative and interpersonal perceptual components; 

- English language teaching is viewed as an intersection between linguistic knowledge, the 

cultural nature of the language, its historical and current significance. 

The proposed scientific production and the derived theoretical contributions also 

correlate with a system of scientifically-applied and applied contributions of the author. I 

accept the deductions submitted by the candidate. 

Scientific activity 

The significance of the scientific production of Assistant Professor Dr. Zlatka 

Zhelyazkova is confirmed by the fact that it is reflected as a basis in the scientific pedagogical 

research of other authors. The candidate presents a list of 15 citations from colleagues for 

participation in the competition, but more are found in the scientific literature. From the 

attached documents it is evident that the scientific developments of Assistant Professor Dr. Zl. 

Zhelyazkova were quoted by colleagues from the Faculty of Education at Trakia University, 

as well by scientific and educational institutions outside the borders of our country – the 

Czech Republic, the Republic of Belarus, Latvia, Turkey. The popularization of the scientific 

ideas, the results of researches and analyzes is realized by the candidate through participation 

with nine reports in international scientific forums abroad for the considered period – Shtip 

and Ohrid (Macedonia), Edirne (Turkey), Prague (Czech Republic), Bucharest (Romania). 

The documents (certificates) attached to the competition testify to the rich activity of 

Assis. Zl. Zhelyazkova through participation in prestigious scientific and educational forums 

in the country and other European countries for: presentation and popularization of her 

scientific works; integration into the European Research Area; upgrading the professional 

pedagogical and language competence (English); formation and development of key 

competencies; participation in the Erasmus Program (Portugal, Malta, Poland, Turkey), 

involvement in international training projects (France, Italy). 

Assis. Zl. Zhelyazkova actively participates in project activities (10 in total): one 

national research project funded by the Research Fund "Scientific Research" at the Ministry 

of Education and Science; 4 international educational projects (a project for parents and 

teachers of talented and gifted children, funded by the Lifelong Learning Program of the 

European Commission; a project on social inclusion and an international training on fake 

news under Erasmus+; one mobility under the European project "Education and Culture” 

under Erasmus + KA2), as well as 5 university projects. 

Teaching experience 

Since 2005, Assistant Professor Dr. Zl. Zhelyazkova has been a lecturer at the Faculty 
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of Education at Trakia University, St. Zagora. The academic activity of the candidate includes 

(according to the documents submitted for the competition) participation in the development 

of the educational documentation (curricula) and conducting training for most of the 

specialties of the nomenclature of the Faculty of Education for the Bachelor's degree in 

English, as well as in the methodology of foreign language teaching for the specialty Primary 

School Pedagogy with a Foreign Language. 

The proposed production of Assistant Professor Dr. Zlatka Zhelyazkova corresponds to 

the announced competition and covers the Minimum National Requirements and those of the 

Faculty of Education at Trakia University for the scientific and teaching activities of 

candidates for the academic position of "Associate Professor" in the Scientific field of 1. 

Pedagogical Sciences, Professional field 1.2. Pedagogy, both by individual indicators and as a 

whole. 

In conclusion – I believe that there are sufficient grounds for a positive assessment 

of the submitted materials of the candidate Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova 

Zhelyazkova. The scope and depth of the presented scientific works on significant problems 

of foreign language teaching, as well as her academic activity determines my opinion – I 

propose to the scientific jury of the competition and the Faculty Council of the Faculty of 

Education at Trakia University to award Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova the academic 

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

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

field 1.2. Pedagogy. 

  

23.01.2021                                                       Member of the scientific jury: …………….. 

Stara Zagora                                        / Assoc. Prof. Dr Ivanka Nikolaeva Shivacheva-Pineda / 

 

 

 


