
СТАНОВИЩЕ 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА 

„ПРИОБЩАВАЩО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА 

ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/КЛАС“ 

 

За присъждане на научна степен „доктор на науките“ в област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика към 

катедра „Педагогически и социални науки“ при Педагогически факултет на 

Тракийски университет – гр. Ст. Загора. 

Автор: доц. д-р Юлия Георгиева Дончева 

Рецензент: проф. д-р Таня Иванова Борисова, д.н. 

 

Доц. д-р Юлия Георгиева Дончева  има впечатляващ професионален 

път - завършва през 1994 г. специалност Предучилищна педагогика, след 

това магистратура  по  специалността Психология и социология в 

управлението  във Великотърновски университет. През 2011 г. успешно 

защитава образователната и научна степен „доктор” по професионално 

направление „Педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски”. През 2016 г. 

придобива академична длъжност „доцент“ в специалност: Методика на 

обучението по „Човек и общество“ и „Педагогика на взаимодействието дете 

– среда“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… 

  Доц. д-р Юлия Дончева е разпознаваем  преподавател и учен - автор 

на авторитетни издания, участник в международни, национални и 

университетски проекти,  обучител на педагогически специалисти и на 

чуждестранни студенти. Има регистрация в НАЦИД и е канена за член на 

научно жури в много български университети. 

Законосъобразност на процедурата по докторантурата 

При провеждане на процедурата по обсъждане и обявяване на 

официалната защита на дисертационния труд са спазени всички разпоредби 

на ТрУ.  Със заповед Ректора № 391/24.02.2021 г. На основание чл. 4 (3), 4 

от ЗРАСРБ, чл. 5 (3), 4 от ПРАСТрУ 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 научната степен „доктор на науките“ става 

ясно, че Юлия Георгиева Дончева покрива 445 от необходимите 350 т. 

Данни за дисертационния труд и автореферата 

      Доц. д-р Ю. Дончева представя научите си схващания по актуална и 

значима тема, каквато е приобщаващото образование. Разработва модел, 

свързан със социалната компетентност при деца от задължителна 

подготвителна група/клас, за  опазване на тяхното психично и емоционално 

здраве чрез приобщаващото образование. Този  модел носи в себе си 

вижданията, интереса и професионалната ангажираност на доц. Дончева, 

уменията  и за извеждане на ключови детайли, за интегриране на различни 

образователни подходи, идеи, решения.  

Дисертационният труд е в обем – 554 страници основен текст и 99 стр. 

приложения. Включени са общо 35 фигури, 32 диаграми и 97 таблици. 

Съдържа внушителна библиографска справка - на кирилица – 275 

източници;  на латиница – 89 източници;  web източници  – 59 бр.  

В структурно отношение дисертационният труд е организиран в увод, 

три части, като всяка от тях съдържа основни глави и библиография; 

заключение и изводи; приносни моменти; списък на публикациите по 

темата (7 бр.) и приложения. 

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 са във връзка с дисертационната проблематика. 

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния 

труд и съответства на изискванията.  

            Не констатирам опити за плагиатство. 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода докторантката  аргументира актуалността на проблема и 

поставя концепцията на изследване. Обектът, предметът, целта, задачите, 

хипотези и методиката на изследване са формулирани ясно и точно, като на 

тази основа се конструира и апробира модел на интеркултурно 

педагогическо взаимодействие.   

Първа част: В  първа глава доц. Дончева прави преглед и 

демонстрира собственото си отношение към  нормативни актове, принципи, 

теории, различни погледи към процеса на приобщаващото образование, 



обосновава своята позиция  и отправните точки на дисертационния труд. 

Логично във втора глава са осмислени определени различия и оценки в 

извеждане на образователни подходи при взаимодействието с децата в 

процеса на приобщаване.                                            

В трета глава се прави пълен обзор на актуалното състояние на 

приобщаващото образование, с акцент,  поставен върху диференцирането на 

деца със специални образователни потребности, деца от етнически 

малцинства, бежанци, деца в риск, деца с изявени дарби. Това безспорно е 

иновационен момент в труда на авторката. 

Втора част:  Първа глава се състои от задълбочен анализ на понятието 

„социализация“.  Във втора глава са систематизирани и представени  

характеристики на основните понятия „компетентност“ и „социална 

компетентност“. Акцент се поставя и върху интеркултурното 

взаимодействие чрез вербалната комуникация, като доминанта за 

социалното развитие на децата в тази възраст. Трета глава насочва към 

съвременните процеси, подходи, състояния, резултати, променящи 

бъдещето на образованието. Тук авторката аргументира своето основание за 

изграждане и апробиране на експерименталното изследване. 

Третата част: В първа глава се съдържа основният, ключов принос на 

автора. Описана е методологията на авторския модел - целта, задачите, 

принципите, особеностите и функциите на педагогическото взаимодействие 

за формиране на социалното развитие на бъдещите първокласници.  Доц. 

Дончева откроява съдържателно-функционалните и структурните 

характеристики на представения модел. Диагностичната   процедура 

обхваща 22 детски учителки, оценили 447 деца посещаващи подготвителна 

група. Обхванати са детски заведения и училища в 12 градове и 4 села. 

Извадката  в трите етапа на експерименталното изследване обхваща общо 

114 деца, посещаващи подготвителна група.  Очертани са критерии и 

показатели за измерване на социалната компетентност на децата. 

Диагностичните методи са съобразени с възрастовата група.  Във втора 

глава  подробно са анализирани резултатите от отделните етапи на 

експерименталното изследване, подкрепени с необходимите изводи. 

Математико-статистическата обработка на данните е прецизна.  

      Изводите и заключението са естествен резултат от теоретико- 

експерименталното изследване.   

 

 

 



Научни приноси на дисертационния труд 

1. Доц. Дончева извършва мащабно изследване като се опира на 

изводите на широк кръг научни изследвания, които подлага на 

анализ и преценка; 

2. Анализира компетентно политиките за същността на 

приобщаващото образование, синтезира и обобщава собственана 

си позиция  за социализацията, както и за взаимодействието в 

задължителната подготвителна група, преди първи клас; 

3. Очертава социалната компетентност и развитието на детската 

личност, съобразно иновативната концепция за приобщаващото 

образование.  

4. Разработва  и апробира модел за развитие на социалната 

компетентност на 6-7-годишни деца, като се базира на  

индивидуалността и неповторимостта на личността, на 

съвременното състояние и  прехода между предучилищното и 

началното образование, в контекста на приобщаващото 

образование; 

5. Обогатява  методиката на обучение по „Околен свят“ и на 

методиката на обучение  

по чужд език в детската градина и за първи клас с използване на иновативни 

методи, похвати и ресурси относно работа в приобщаваща среда. 

Авторската концепция по изследвания проблем е представена 

убедително. Трудът е езиково и стилно издържан, Цитирането е коректно. 

Оценявам качествата на дисертационния труд и оценката ми за него е 

определено положителна. 

Заключение 

Представеният от  доц. д-р Юлия Дончева дисертационен труд се  

отличава  с висока теоретична и научно-приложна стойност. Това ми дава 

основание убедено да призова членовете на научното жури към  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. 

 

07.04. 2021 г.     Проф. д-р Таня Борисова,д.н.  

Стара Загора  



OPINION 

OF DISSERTATION WORK ON A TOPIC 

„INCLUSIVE-EDUCATIONAL MODEL 

FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN 

CHILDREN IN THE COMPULSORY PREPARATORY GROUP / CLASS 

For awarding 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 at the Department of Pedagogical 

and Social Sciences at the Faculty of Pedagogy of the Thracian University - St. 

Zagora. 

Author: Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva 

Reviewer: Prof. Dr. Tanya Ivanova Borisova, Ph.D 

Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva has an impressive professional 

path - she graduated in 1994 with a degree in Preschool Pedagogy, then a master's 

degree in Psychology and Sociology in Management at the University of Veliko 

Tarnovo. In 2011 he successfully defended the educational and scientific degree 

"Doctor" in the professional field "Pedagogy" at Sofia University "St. Kliment 

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

the specialty: Methodology of teaching "Man and Society" and "Pedagogy of 

child-environment interaction", professional field 1.3. Pedagogy of teaching in… 

Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva is a recognizable lecturer and scientist - 

author of authoritative publications, participant in international, national and 

university projects, trainer of pedagogical specialists and foreign students. She is 

registered with NACID and has been invited to be a member of a scientific jury 

in many Bulgarian universities. 

 



LEGALITY OF THE DOCTORAL PROCEDURE 

During the procedure for discussion and announcement of the official 

defense of the dissertation, all the provisions of the TrU were observed. By order 

of the Rector № 391 / 24.02.2021. Pursuant to Art. 4 (3), 4 of ZRASRB, art. 5 (3), 

4 of PROSTRU and decision of the FS of PF, protocol № 15 / 22.02.2021, with 

Zap. № 391 / 24.02.2021 of the Rector of TrU I have been appointed a member 

of the scientific jury. 

From the presented reference for compliance with the national minimum 

requirements for obtaining the scientific degree "Doctor of Science" it is clear that 

Julia Georgieva Doncheva covers 445 of the required 350 points. 

DATA FOR THE DISSERTATION AND THE ABSTRACT 

Assoc. Prof. Dr. Yu. Doncheva presents her scientific ideas on a topical and 

important topic, such as inclusive education. Develops a model related to social 

competence in children from a compulsory preparatory group / class, for the 

protection of their mental and emotional health through inclusive education. This 

model carries in itself the views, the interest and the professional commitment of 

Assoc. Prof. Doncheva, the skills to bring out key details, to integrate different 

educational approaches, ideas, solutions. 

The dissertation is in volume - 554 pages of main text and 99 pages of 

appendices. A total of 35 figures, 32 diagrams and 97 tables are included. 

Contains an impressive bibliographic reference - in Cyrillic - 275 sources; in Latin 

- 89 sources; web sources - 59 pcs. 

Structurally, the dissertation is organized in an introduction, three parts, each 

of which contains main chapters and a bibliography; conclusion and conclusions; 

contributing moments; list of publications on the topic (7 pcs.) and appendices. 

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 are related to the dissertation issues. 

The abstract correctly reflects the content of the dissertation and meets the 

requirements. 

I do not find attempts at plagiarism. 

CONTENT OF THE DISSERTATION 

In the introduction, the doctoral student argues the relevance of the problem 

and sets the concept of research. The object, the subject, the goal, the tasks, the 

hypotheses and the research methodology are formulated clearly and precisely, 

and on this basis a model of intercultural pedagogical interaction is constructed 

and tested. 

First part: In the first chapter Assoc. Prof. Doncheva reviews and 

demonstrates her own attitude to regulations, principles, theories, different views 

on the process of inclusive education, justifies her position and the starting points 

of the dissertation. Logically, in the second chapter, certain differences and 

assessments in the derivation of educational approaches in the interaction with 

children in the process of inclusion are comprehended. 

The third chapter provides a complete overview of the current state of 

inclusive education, with an emphasis on the differentiation of children with 

special educational needs, children from ethnic minorities, refugees, children at 

risk, children with outstanding gifts. This is undoubtedly an innovative moment 

in the work of the author. 

Second part: The first chapter consists of an in-depth analysis of the concept 

of "socialization". The second chapter systematizes and presents the 

characteristics of the basic concepts of "competence" and "social competence". 

Emphasis is also placed on intercultural interaction through verbal 



communication, as the dominant for the social development of children at this 

age. The third chapter focuses on modern processes, approaches, conditions, 

results that change the future of education. Here the author argues her reason for 

building and testing the experimental study. 

The third part: The first chapter contains the main, key contribution of the 

author. The methodology of the author's model is described - the purpose, tasks, 

principles, peculiarities and functions of the pedagogical interaction for formation 

of the social development of the future first-graders. Assoc. Prof. Doncheva 

highlights the content-functional and structural characteristics of the presented 

model. The diagnostic procedure includes 22 children's teachers, who evaluated 

447 children attending a preparatory group. Kindergartens and schools in 12 

towns and 4 villages are covered. The sample in the three stages of the 

experimental study included a total of 114 children attending a preparatory group. 

Criteria and indicators for measuring the social competence of children are 

outlined. Diagnostic methods are tailored to the age group. The second chapter 

analyzes in detail the results of the individual stages of the experimental study, 

supported by the necessary conclusions. Mathematical and statistical data 

processing is accurate. 

      The conclusions are a natural result of the theoretical and experimental 

research. 

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION 

1. Assoc. Prof. Doncheva conducts a large-scale study based on the 

conclusions of a wide range of scientific research, which she analyzes and 

evaluates; 

2. Competently analyzes the policies on the nature of inclusive education, 

synthesizes and summarizes its own position on socialization, as well as on the 

interaction in the compulsory preparatory group, before the first grade; 



3. Outlines the social competence and development of the child's personality, 

according to the innovative concept of inclusive education. 

4. Develops and tests a model for the development of social competence of 

6-7-year-old children, based on the individuality and uniqueness of the 

personality, the current state and the transition between preschool and primary 

education, in the context of inclusive education; 

5. Enriches the methodology of training in "Surrounding World" and the 

training methodology in a foreign language in kindergarten and for first grade 

using innovative methods, techniques and resources regarding work in an 

inclusive environment. 

The author's concept on the researched problem is convincingly presented. 

The work is linguistically and stylistically sustained, the citation is correct. I 

appreciate the qualities of the dissertation and my assessment of it is definitely 

positive. 

CONCLUSION 

The dissertation work presented by Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva is of 

high theoretical and scientific-applied value. This gives me reason to convincingly 

invite the members of the scientific jury to award 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. 

 

07.04. 2021                                        Prof. Dr. Tanya Borisova, Ph.D. 

Stara Zagora  

 

 


