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                                        СТА Н О В И Щ Е           

по обявения в Д.В. бр. 86 от 06/10. 2020 г. конкурс за заемане на 

академичната длъжност „доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика 

(Чуждоезикова комуникация на английски език) в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика за нуждите на Педагогически факултет в Тракийския 

университет 

с кандидат:  асистент. д-р Златка Димитрова Желязкова 

Написал становището: проф. к.п.н. Петър Диков  Петров – СУ „Св. 

Кл.Охридски“ 

Заповед № 2744 от 20. 10. 2020 г. на Ректора на Тракийския университет 

Дом. адрес: София 1799 ж.к. „Младост - 2“, бл. 224, вх. 2, ет. 2, ап. 19 

джи-ес-ем: О879-27-39-15, имейл адрес: petrofp@mail.bg 

 

1. Данни за конкурса и кандидата 

            Конкурсът е обявен в Държавен вестник бр. 86 от 06.10. 2020 г. от 

Тракийския университет в Стара Загора. Единствен кандидат е ас. д-р 

Златка Димитрова Желязкова. Завършила е висше образование по 

английска филология със специализация езиковедска  в СУ „Св. Кл. 

Охридски“ през 1994. През 2016 г. и е присъдена ОНС „доктор“ в тази 

област.  Прави впечатление стремежът й непрекъснато да повишава своята 

филологическа и педагогическа квалификация. Има няколко 

специализации и многобройни участия в научни форуми, конференции, 

обучения, научни проекти, както и международен обмен по Еразъм  в 

България, Турция, Полша, Малта, Португалия, Великобритания, Италия, 

Литва, Латвия и др. С основание може да се твърди, че кандидатката 

активно се включва в процеса на  модернизацията на педагогическата 

наука и  реализиране на иновациите  в областта на  новопарадигмалното 

образование. 

        2. Описание на научната  и научно-приложната продукция на  

кандидата 

            Ас. д-р Златка Желязкова    е представила списък на своята 

продукция, включена  за конкурса, която е структурирана по следния 

начин: 
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             1 хабилитационен труд - монография (2018) „Ефективно усвояване 

на английска граматика (за  английската граматика, между каноничното 
и иновативното) с ISBN: 978-954-314-085-5 

           13 самостоятелни статии;  

            4 статии в съавторство (от които 1 под печат). 

          Би могло да се обобщи, че  разработваната от нея проблематика е 

актуална, в областта на обявения конкурс. Оставам с впечатление, че  

авторката непрекъснато следи новостите в  областта на общата и частната 

дидактика (наименувана неотдавна като  методиката на обучението по 

английски език), търси и прилага иновационни подходи в тази сфера. С 

основание може да се твърди, че особено през първите две десетилетия на 

ХХI век се извършва „видима“ модернизация на класическата педагогика и 

в общопедагогическата (общодидактическата и частнодидактическата)  

проблематика се обръща все по-голямо внимание на различните иновации 

в обучението: дейностния подход, изследователския подход, 

личностноориентираното обучение, а в най-ново време и на 

компетентностния и синергетичния подходи като важна предпоставка за 

прехода към т. нар. нова образователна парадигма.  

    3. Анализ на по-значимите публикации на кандидатката.  Научни и 

научно-приложни приноси  

      Безспорно най-значимата публикация на кандидатката е 

хабилитационния  й труд – монография. В този труд  ас. д-р Златка 

Желязкова демонстрира завидните си умения да прилага аналитично 

същностните характеристики на компетентностния подход в 

чуждоезиковото (англоезиковото) обучение и по-конкретно при 

обучението по граматика. Това й позволява да обоснове оригинален 

частнодидактически модел, чрез който се реализират взаимовръзките 

между педагогиката на обучението по английски език с общата дидактика 

и педагогическата психология. Такива взаимовръзки през настоящия век 

бяха проучени и в областта на дидактиката на обучението по математика, 

химия и физика.  И още едно твърдение: в моята „Дидактика“ (2001 г.), 

когато разглеждам проблематиката за същността на  процеса на обучение 

подчертавам, че „обучението се разглежда като специфичен вид, като 

организирано по особен начин общуване, в процеса на което се  предава и 

усвоява педагогически адаптиран социален опит. На преден план се 

изтъква неговата диалогична природа“ (с.155). Казано обобщено,  

овладяването  от учащите се на социалния опит  (в това число и по чужд 

език) е резултат на активната им дейност при определено въздействие от 

страна на учителя или по собствена инициатива. Тази същностна 
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характеристика на обучението е разкрита по брилянтен  начин (от 

парадигмата на дидактиката за нова теория на ученето) в монографията на 

ас. д-р Златка Желязкова. 

        Може да се обобщи, че в посочената монография кандидатката  

обосновава своя иновационен модел върху изключително широка основа: 

общофилософски, психологически, дидактически, лингвистичен и 

социологичен аспект. Дидактическото измерение на конструктивизма е 

реализирането на интерактивно обучение, изцяло ориентирано към учащия 

се като субект на обучението. В основата на психологическия аспект е 

когнитивният принцип, според който активното участие в процеса на 

обучението се обуславя от когнитивните нагласи, от предходния житейски 

и образователен опит на всеки учащ се. Лингвистичният аспект синтезира 

предимно прагматичните теории за изучаването на чуждия (английския) 

език, а социологичният принцип се основава на сътрудничеството в 

процеса на обучението, на работата в екип и формиране на положителни 

личностни взаимоотношения между учащите се. Предложеният модел 

умело съчетава теорията с проведената изследователска работа. Проблемът 

с установената от автора недостатъчна ефективност на обучението по 

английски език е решен чрез извеждане на интеракцията като 

системообразуваща характеристика на обучителния процес. Чрез 

проведеното изследване се доказва, че интерактивно базираното обучение 

предоставя възможни лингводидактически решения, които са удобни за 

пренос и мултипликация при  обучаващи се в една или друга конкретна 

ситуация. Основополагащата позиция, че граматиката е основата на езика, 

подредена динамично развиваща се система от закономерности, които 

осигуряват целостта на езика, като му дават възможност да функционира 

като жив организъм, намира практическо приложение като се преподава 

логиката на езика. Предлаганото „шаблонизиране“ на английските времена 

(идеята, че знанията за едно граматично време лесно биха могли да се 

пренесат при следващите изучавани времена) стъпва на асоциативната 

теория за ученето, според която, „ако два елемента на опита са придобити 

или по едно и също време, или  по сходство, или по контраст, то 

актуализирането на единия може да актуализира другия“ (цитат от 

коментираната монография). Ученето се обяснява с наличието на връзки 

между впечатление, представи или понятия, т.е. появата на дадено 

впечатление, представа или понятия води до възпроизвеждане на 

свързаните с тях възприятия, представи и понятия. В структурно 

отношение трудът включва две основни части: в първата, в широк план са 

разгърнати научно-теоретичните постановки за ефективността на 

обучението и в частност на чуждоезиковото обучение с акцент изучаване 

на  английски език.  Втората част е посветена на анализ на 
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изследователската програма и получените емпирични резултати. Прави 

впечатление голяма информираност на кандидатката по разработваната от 

нея проблематика. Тя демонстриране само добро познаване на 

литературните източници, а и умение да извлича най-същественото от тях 

с оглед на поставените си цели. За апробация на обоснования авторски 

модел се представят, според мен, много добре разграничени показатели и 

критерии. Обработката на данните от изследването се осъществява 

професионално чрез количествен и качествен анализ 

      Търсенето на практически решения чрез интерактивния модел се 

конкретизира и в следните статии:   В.2., B.10., B.12., B.13. и B.16 (съгласно 

структурирането им от авторката в списъка с приложените публикации за 

участието си в конкурса). В други свои публикации кандидатката засяга и 

акцентира върху различни актуални теми, свързани със съвременното 

обучение по английски език, като например: необходимостта от намиране 

на начини за интегриране на преподаването на езика със знания за 

културата на съответните му носители в обучението по чужд език (В.1., 

В.3., В.6.); образователния и възпитаващ потенциал на обучението по 

английски език (В.2.);  трудността при усвояване на английското 

произношение на учащите се, за които той се явява втори език, като се 

предлага адекватен подход да преодоляването й,  ползване на визуализация 

и сравнителен анализ и др. (В.5., В.7.), както и по-прагматична 

проблематика (управление на класа, дисциплината в час, отпадането от 

училище, мотивирането на учениците и др.). 

        Научните и научно-приложните приноси на ас. д-р Златка 

Желязкова би могло да се представят най-обобщено по следния начин: 

        Най-открояваща се от научно-теоретичните приноси е моделираната 

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. Организирана в разнородни, но 

взаимосвързани пункта, концепцията е обективна новост в границите на 

педагогическите науки (в общата училищна и в университетската 

дидактика, в чуждоезиковата дидактика, а в определена степен и в 

психолингвистиката). Дидактическото общуване е представено като 

иманентна същност на чуждоезиковото обучение, а което интерактивният 

компонент се определя като структуроопределящ. 

        По отношение на научно-приложните приноси се откроява 

рационалният компонент на представената научната  продукция – 

постигнат благодарение на многогодишен преподавателски опит в 

интерактивно базирано обучение, отчитащо характеристиките на родния и 
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чуждия език и насочено към постигане на чуждоезикова и културологична 

компетентност на обучаваните. 

        Изцяло приемам формулираните от кандидата научни и научно-

приложни приноси, които е представила в по-разгърнат план. Разбира се, 

би могло да бъдат дадени и по-синтезно, за да се откроят по-добре. 

         Посоченото досега ми позволява да подчертая, че цялостната научна 

продукция на ас. д-р Златка Желязкова по безспорен начин демонстрира 

постепенното й израстване не само като преподавател, а и като учен-

изследовател, който на практика реализира съвременната концепция за 

новата култура на учене (LWL), съчетаваща компетентностния и 

когнитивистичния подходи. Всички посочени научни и научно-приложни 

приноси са лично дело на кандидата, а израстването й в научната и 

преподавателската дейност би могло да се охарактеризира с английската 

дума „upgrade” или популярното „учене през целия живот“, което смятам 

за задължително в съвременния свят.                         

        Нямам съществени бележки  и препоръки към ас. д-р Златка 

Желязкова по отношение на научната й продукция.  Единствената ми 

препоръка е в бъдещата си научноизследователска дейност да 

поразшири периметъра на своите търсения в практическото 

приложение на методологическите знания. 

       От приложената от кандидатската справка за минималните национални 

изисквания се вижда, че тя напълно покрива всички критерии и 

показатели, съгласно ЗРАСРБ и тези на Тракийския университет – при 

минимален брой точки 400, броят точки, с които кандидатът изпълва тези 

изисквания е 630! Значителният брой в издания в страната и чужбина с 

Импакт фактор, както и големият брой цитирания от други автори, я 

правят „разпознаваем“ автор в областта на педагогическата наука и по-

конкретно в профила на обявения конкурс. Прави впечатление, също така, 

че през последните години броят на нейните публикации нараства в 

геометрична прогресия, което е показател за личностно и професионално 

израстване, синхронизиращи на динамичното и иновативно време, в което 

живеем. 

       4. Заключение. 

         Въз основа на анализа на цялостната научна и научно-приложна 

продукция,  на стремежа й да търси и прилага новостите в педагогическата 

наука  и в педагогиката на обучението по английски  език,  аз ще гласувам 

с „да“, като приканвам   всички други членове на Научното жури да 

гласуват с положителен вот за присъждане на академичната длъжност 

„доцент“ на ас. д-р Златка  Димитрова Желязкова. Напълно съм убеден, че 
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уважаемите членове на  Научно жури трябва да предложим  на членовете 

на Факултетния съвет на факултета по педагогика  ас. д-р Златка 

Димитрова Желязкова  да   бъде избрана на академична длъжност 

„доцент“ по Теория на възпитанието и дидактика (Чуждоезикова 

комуникация на английски език) в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика.                                                   

                               Написал становището: ................................ 

                                             (проф. к.н.н. Петър Петров) 
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                                        REPORT           

 

on the announced in State Gazette No.86 from 06.10.2020 competition  for  the  

academic  post  of “Associate Professor” in Theory of Education and 

Didactics (Foreign Language Communication in English) in the field of 

higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy 
for the needs of the Faculty of Education at Trakia University 

 

with candidate:  Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova 

Reviewer: Prof. Dr. (Candidate of the Pedagogical Sciences) Petar Dikov 

Petrov – Sofia Unversity “St. Kl. Ohridski” 

Order № 2744 form 20. 10. 2020 by the Rector of Trakia Univerity 

Home address: Sofia 1799, Housing Complex “Mladost-2“, block 224, entrance 

2, floor 2, apt. 19 

Mobile phone: О879-27-39-15, email: petrofp@mail.bg 

 

1. About the competition and the candidate 

            The competition was announced in the State Gazette no. 86 from 06.10. 

2020 by Trakia University in Stara Zagora. The only candidate is Assistant 

Professor Zlatka Dimitrova Zhelyazkova, PhD. She graduated English 

philology with a specialization in linguistics at Sofia University "St. Kl. 

Ohridski” in 1994. In 2016 she was awarded the Educational Scientific Degree 

“Doctor” in this field. Her striving to constantly improve her philological and 

pedagogical qualification is impressive. She has had several specializations and 

numerous participations in scientific forums, conferences, trainings, research 

projects, as well as international exchange on Erasmus in Bulgaria, Turkey, 

Poland, Malta, Portugal, Great Britain, Italy, Lithuania, Latvia and others. It can 

be definitely stated that the candidate is actively involved in the process of 

modernization of the pedagogical science and the implementation of the 

innovations in the field of the new paradigm-oriented education. 

        2. Description of the scientific research and practical activities of the 

applicant  

            Assis. Dr. Zlatka Zhelyazkova has presented a list of her scientific 

products, included in the competition, which is structured as follows: 
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             1 a habilitation work - a monograph (2018) entitiled "Effective 

acquisition of English grammar (about the English grammar, between the 
canonical and the innovative) with ISBN: 978-954-314-085-5 

           13 individual publications;  

            4 co-authored publications (1 in the process of publishing). 

          It could be summarized that the issues developed by her are relevant in the 

field of the announced competition. I am left with the impression that the author 

is constantly monitoring the latest developments in the field of general and 

private (subject oriented) didactics (recently named as the methodology of 

teaching English), is seeking for and applying innovative approaches in this 

area. It can be reasonably argued that especially during the first two decades of 

the XXI century there is a "visible" modernization of classical pedagogy and in 

the general pedagogical (general didactics and private didactics)  more and more 

attention is paid to various innovations in education: the activity approach, the 

research approach, the personality-oriented learning, and more recently – to the 

competence and synergetic approaches as an important prerequisite for the 

transition to the so-called new educational paradigm.  

    3. Analysis of the more significant publications of the candidate. 

Scientific and applied-research contributions 

      Undoubtedly, the most significant publication of the candidate is her 

habilitation work – a monograph. In this work, Assistant Professor Dr. Zlatka 

Zhelyazkova demonstrates her enviable skills to apply analytically the essential 

characteristics of the competence approach in foreign language (English) 

teaching and in the teaching of grammar,  in particular. This allows her to 

substantiate an original model in the field of subject didactics, through which 

the interrelations between the pedagogy of English language teaching with 

general didactics and pedagogical psychology are realized. Such 

interrelationships in the present century have also been studied in the field of 

didactics of teaching mathematics, chemistry and physics. And another 

statement: in my "Didactics" (2001), when I look at the nature of the learning 

process, I emphasize the fact that "learning is seen as a specific type, as a 

specially organized communication, in the process of which  a pedagogically 

adapted social experience is transmitted and acquired. Its dialogical nature is 

emphasized in the foreground ”(p. 155). In summary, students' mastery of social 

experience (including in a foreign language) is the result of their active work 

under a certain influence of the teacher or on their own initiative. This essential 

characteristic of teaching is revealed in a brilliant way (from the paradigm of 

didactics for a new theory of learning) in the monograph of Assistant Professor 

Dr. Zlatka Zhelyazkova. 
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        It can be summarized that in the mentioned monograph the candidate 

substantiates her innovative model on an extremely broad basis: general 

philosophical, psychological, didactic, linguistic and sociological aspect. The 

didactic dimension of constructivism is the realization of interactive learning, 

entirely oriented to the learner as a subject of learning. The basis of the 

psychological aspect is the cognitive principle, according to which the active 

participation in the learning process is determined by the cognitive attitudes, by 

the previous life and educational experience of each student. The linguistic 

aspect synthesizes mainly the pragmatic theories for learning a foreign (English) 

language, and the sociological principle is based on the cooperation in the 

learning process, on teamwork and the formation of positive personal 

relationships between the students. The proposed model skillfully combines the 

theory with the conducted research work. The problem with the insufficient 

efficiency of the English language teaching, established by the author, is solved 

by drawing upon the interaction as a system-forming characteristic of the 

learning process. The research proves that interactively based learning provides 

possible linguistic and didactic solutions that are convenient for transfer and 

multiplication with students in one or another specific situation. The 

fundamental position that grammar is the basis of language, an ordered 

dynamically evolving system of laws that ensure the integrity of language, 

enabling it to function as a living organism, finds practical application by 

teaching the logic of language. The proposed "pattern" of English tenses (the 

idea that knowledge of one grammatical tense could easily be transferred to 

subsequent study of tenses) is based on the associative theory of learning, 

according to which, "if two elements of experience are acquired either at the 

same time, by similarity, or by contrast, the updating of one can update the other 

”(quote from the commented monograph). Learning is explained with the 

presence of connections between impressions, ideas or concepts, i.e. the 

appearance of an impression, idea or concepts leads to the reproduction of 

related perceptions, ideas and concepts. Structurally, the work includes two main 

parts: in the first one, the scientific and theoretical formulations for the 

effectiveness of education and in particular foreign language teaching with an 

emphasis on learning English are widely developed. The second part is devoted 

to the analysis of the research program and the obtained empirical results. The 

great awareness of the candidate on the issues developed by her is impressive. 

She demonstrates not only a very good knowledge of literary sources, but also 

the ability to extract the most important among them in view of their goals. For 

the approbation of the substantiated author's model, in my opinion, very well-

distinguished indicators and criteria are presented. The processing of the survey 

data is carried out professionally through quantitative and qualitative analysеs. 
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        The search for practical solutions through the interactive model is specified 

in the following articles: B.2., B.10., B.12., B.13. and B.16 (according to their 

structuring by the author in the list of attached publications for her participation 

in the competition). In other publications, the candidate touches on and focuses 

on various current topics related to modern English language teaching, such as: 

the need in foreign language teaching to find ways to integrate language 

teaching with knowledge of the culture of its respective speakers  (B.1., B.3., 

B.6.); the educational potential of English language teaching (B.2.); the 

difficulty in mastering the English pronunciation by the students for whom it is a 

second language, offering an adequate approach to overcoming it, using 

visualization and comparative analysis, etc. (B.5., B.7.), as well as more 

pragmatic issues (classroom management, class discipline, dropping out of 

school, motivating students, etc.).      

        The scientific and applied-reseaech contributions of Assistant Professor 

Dr. Zlatka Zhelyazkova could be presented in the following way: 

        The most outstanding of the scientific and theoretical contributions is the 

formulated concept of interactively based, effective foreign language learning 

(in English) in the current global situation which increases not only the 

effectiveness of foreign language learning but also the communicative 

competence of the students. Organized in diverse but interconnected points, the 

concept is an objective novelty within the pedagogical sciences (in the general 

school and university didactics, in foreign language didactics, and to some 

extent in psycholinguistics). Didactic communication is presented as an 

immanent essence of foreign language learning, and the interactive component 

is defined as structural. 

        Regarding the applied-research contributions, what stands out in the 

presented scientific production is the rational component -- and this has been 

achieved thanks to the many years of teaching experience in interactive-based 

learning, taking into account the characteristics of the native and the foreign 

languages and aimed at achieving foreign language and cultural competence of 

the students. 

        I fully accept the scientific and applied-research contributions formulated 

by the candidate, which she has presented in a more detailed plan. Of course, 

they could also be shown in a more synthesised way so as to stand out better. 

        The above being stated so far allows me to emphasize the fact that the 

overall scientific production of Assistant Professor Dr. Zlatka Zhelyazkova 

undoubtedly demonstrates her gradual growth not only as a teacher but also as a 

research scientist who implements the modern concept of the new culture of 

learning (LWL) in practice, combining competence and cognitive approaches. 
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All these scientific and applied contributions are the personal work of the 

candidate, and her growth in research and teaching could be characterized by the 

English word "upgrade" or the popular "lifelong learning", which I consider 

mandatory in the modern world.                         

        I have no significant remarks and recommendations to Assistant 

Professor Dr. Zlatka Zhelyazkova regarding her scientific production. My only 

recommendation is that in her future research she expands the perimeter of 

her research in the practical application of the methodological knowledge. 

       From the attached by the canditate reference for the minimum national 

requirements, it can be seen that she fully covers all criteria and indicators, 

according to the ZRASRB  (the Law on the development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria) and those of Trakia University – the 

minimum number of points being 400, the number of points with which the 

candidate meets these requirements is 630! The significant number of 

publications in the country and abroad with an Impact Factor, as well as the 

large number of citations by other authors, make her a "recognizable" author in 

the field of pedagogical science and in particular in the profile of the announced 

competition. It is also impressive that in the recent years the number of her 

publications has grown exponentially, which is an indicator of personal and 

professional growth, synchronizing with the dynamic and innovative times in 

which we live. 

       4. Conclusion. 

         Based on the analysis of the overall scientific and applied-research 

production, on her aspiration to seek and apply innovations in the pedagogical 

science and in the pedagogy of English language teaching, I will vote "yes", 

inviting all other members of the Scientific Jury to vote with a positive vote for 

the award of the academic position "Associate Professor" to Assistant Professor 

Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova. 

        I am fully convinced that the esteemed members of the Scientific Jury 

should propose to the members of the Faculty Council of the Faculty of 

Education Assistant Professor Dr. Zlatka Dimitrova Zhelyazkova to be elected 

to the academic position of "Associate Professor" in Theory of Education and 

Didactics (Foreign Language Communication in English) in the field of higher 

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

                                                

                               Author of the Report: ................................ 

                                             (Prof. Dr. Petar Dikov Petrov) 
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