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С Т А Н О В И Щ Е  

 

от проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова 

ДИПКУ, Тракийски университет, гр. Стара Загора 

 

за дисертационен труд на тема:  

РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ПЕДАГОГИКА (ОТ КОМПЕТЕНТНОСТНО 

РАМКИРАНЕ КЪМ ТРАНСГРЕСИВНО ПРОЕКТИРАНЕ) 

  

за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност Те-

ория на възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, в област 

на висшето образование 1. Педагогически науки. 

 

Автор: доц. д-р Николай Сашков Цанков - катедра „Педагогически и социални 

науки“ на Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора 

 

1. Общо представяне на дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд е структуриран в увод, пет глави, 

заключение, литература и приложения, които са много добре балансирани 

и логически свързани и надградени. 

Състои от 415 страници основен текст, литература и 116 страници 

приложения. Приложен е списък с 290 източника с научна литература, от 

които 183 на кирилица и 107 на латиница. Представен е и списък с 

33нормативни документа и Интернет сайтове. В основния текст са вклю-

чени 50 фигури и 60 таблици със структурирана информация. 

2. Актуалност на проблема 

Съвременните условия на дигиталната трансформация и бурното раз-

витие на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ естествено 

насочват вниманието на изследователите в педагогическата област към от-

говора на основните въпроси: какво да учим, как да го учим, защо, къде, кой и 

кога взема управленските решения на различни нива за приложението на 

ИКТ в процеса на обучение. Това са част от основанията на автора да насочи 

изследователскитеси търсения в рамките на дисертационното изследване 

върху дигиталната компетентност на учителя, като се търсят възможности за 

преодоляване на нейното рамкиране (таксономично, йерархично, 

операционализирано и оценъчно) още в хода на университетското 

образование, чрез трангресивно той проектиране и полиподходното и 

растежно развитие в обучението на студентите от професионално 
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направление 1.2. Педагогика, така че в последствие да се осигурява 

мета-актуализация на всички професионални компетентности на учителя в 

трансформиращия се комплекс. 

 

3. Съдържателна характеристика на представения проект 

Предложеният дисертационен труд за присъждане на научна степен 

„доктор на науките“ има интегративен по своята същност характер. 

Изследователските търсения на автора се фокусират върху дигиталната 

компетентност на учителя, търсейки отговор на въпроса „Съществуват ли 

компетентности в едно и ключови и трансверсални в системата 

трансформиращи се професионални компетентности на учителя (?), такива с 

целево-функционалната си определеност, през предметно-съдържателната 

си конкретизация да сформират „трансверсално ядро“, чиято преносимост да 

разширява границите на субективната изява, отмествайки ги по посока на 

познавателното, практическото и личностното…“ 

Методологическите основания на научното изследване са търсени в 

рамките на конструктивизма, през призмата на общонаучните принципи и 

концепции на интегративния подход, компетентностния подход, модул-

но-кибернетичния подход, синергетическия подход,ситуационния подход, 

„ndm“-подхода, трансформативния подход и трансгресивния подход. 

Концепцията съдържа точни и ясни постановки, които коректно очер-

тават параметрите на изследването –конкретни цели, съизмерими изследо-

вателски задачи, предмет и обект на изследването, експериментално 

проверима хипотеза и подхипотези. 

Използваната методика в изследването е подходящо подбра-

на.Конкретизирани са методите на изследването.  

Инструментариумът за провеждане на емпиричното изследване 

включва: 

1. Карта за самооценка на дигиталната компетентност (базирана 

на матрицата за самооценка на дигиталните компетенциикато инструмент за 

оценка на дигитални умения част от Europass: Автобиография, разработен 

съобразно Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите, 

известна още като DIGCOMP) – Приложение № 2. 

2.  Тест и практическа задача за оценка на дигиталната 

компетентност(инструмент, разработен от Министерството на 

образованието и науката за „Пилотно национално онлайн оценяване на 

https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe?search
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дигиталните компетентности“, проведено в периода 13-17 юни 2016 година) 

– Приложение № 3. 

3. Тест и практическа задача за оценка на дигиталната 

компетентност(при модулното обучение) – Приложение № 4. 

4. Тест за учебна мотивация(адаптиран)– Приложение № 5.  

5. Задания(Решаване на интегрален проблемс помощта на 

информационните и комуникационните технологии и работата в дигитална 

среда) – Приложение № 6. 

6.  Карта за проучване и оценка на нивото на 

мотивацията(адаптирана) – Приложение № 7.  

7. Карта за (само)оценка на уменията за решаване на проблеми – 

Приложение № 8.  

Чрез приложените математико-статистически методи авторът показва 

отлични изследователски диагностични умения. Приложени са качествен и 

количествен подходи при обобщаване резултатите от различните дейности. 

На основата на теоретичните и емпирични изследвания е дефинирана 

рамката на дигиталната компетентност и са посочени възможностите за 

управление на нейното формиране и развитие в образователен контекст. 

Обоснована е необходимостта от преосмисляне на подходаза рамкиране на 

дигиталната компетентност като ключова, прилаган досега(дефинирането ѝ 

чрез набор от знания, умения и отношения), и търсенето на възможности за 

развитието ѝ като трансверсална, впоследствие като трансгресивна 

компетентност. 

На базата на направен контент-анализ на учебни програми са 

направени изводи по отношение на приоритетните области в обучението, 

съотнесени към развитието на ИИТ и осъвременяване на подходите за обу-

чение. 

Изведена е система от критерии–показатели–индикатори за емпирично 

изследване на трансгресивна дигитална компетентност, обособени са 

трансгресивните фактори за развитие на образователна среда във висшето 

училище.   

Очертан е целият път за реализация на педагогическите проекции на 

трансгресивния подход - по спирала от базови, трансверсални, 

трансформационни до трансгресивни компетентности. Всички те са етапи от 

професионалните компетентности на педагогическите специалисти. 
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При разработването на трансгресивния модел за проектиране и 

развитие на дигиталната компетентност на студентите обучаващи се в 

професионално направление 1.2. Педагогика, проектирането е мислено като 

възможност за нерамкиране на дигиталната компетентност, както е напра-

вено в повечето изследвания до сега. 

Доц. Цанков стига до идеята за компетентностно самопроектиране в 

процеса на развитие на дигиталната компетентност – „партиципационно 

проектиране“, в следствие на което е предложения синкретичен 

трансгресивен модел за полиподходно растежно проектиране и развитие на 

дигиталната компетентност на студентите. 

Въз основа на проведеното теоретико-експериментално изследване са 

формулирани изводи по отношение на концептуалните конструкти, като 

комплексен трансгресивен извод се налага необходимостта от преосмисляне 

на парадигмалните основания в прехода от компетентностно рамкиране към 

трансгресивно проектиране на компетентността в условията на 

полиподходност към развитието й и разширяващи хоризонтите на 

дигиталната компетентност,водейки до дигитална креативност. 

Приемам направените от доц. Цанков научни приноси на дисертаци-

онното изследване. 

4. Въпроси 

В педагогическата наука през последното десетилетие е отделено 

значително внимание на изследователския подход. Къде според Вас може да 

намери място този подход във вашето изследване? 

 

5. Автореферат 

Авторефератът е разработен според изискванията на Правилника за 

развитие на академичния състав на Тракийски университет и отразява точно 

основните резултати, получени в дисертационното изследване.  

 

6. Заключение 

Дисертационният труд съдържа несъмнени научно-теоретични и 

приложни изследвания и съответни резултати, които представляват принос в 

педагогиката и отговарят на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за 

прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на 

Тракийски университет.  

На основание посочените достойнства на дисертационния труд и 

безспорните научни и приложни приноси на доц. д-р Николай Цанков за 

дисертационен труд „Развитие на дигиталната компетентност на студентите 
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от професионално направление 1.2. Педагогика (от компетентностно 

рамкиране към трансгресивно проектиране), представени в настоящия 

дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, 

предлагам на почитаемото научно жури да присъди образователната и 

научна степен „Доктор на науките“по научна специалност Теория на 

възпитанието и дидактика, професионално направление 1.2. Педагогика, в 

област на висшето образование 1. Педагогически науки на доц. д-р Николай 

Цанков. 

 

 

28.07. 2021. г.   Изготвил становището:  

    проф. д-р Галя Кожухарова 
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STATEMENT 

 

Prepared by prof. Galya Kozhuharova, PhD, 

Department on Information and in-service teacher training (DIITT), Trakia University, 

Stara Zagora 

 

for dissertation on the topic: 

DEVELOPMENT OF THE DIGITAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE 

PROFESSIONAL FIELD 1.2. PEDAGOGY (FROM COMPETENCE FRAMEWORK TO 

TRANSGRESSIVE DESIGN) 

  

for awarding the scientific degree "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: Assoc. Prof. Dr. Nikolay Sashkov Tsankov - Department of Pedagogical and 

Social Sciences, Faculty of Pedagogy, Trakia University - Stara Zagora 

 

1. General presentation of the dissertation  

The proposed dissertation’s structure contains introduction, five chapters, conclusion, 

literature and applications, which are very well balanced and logically connected and build on 

each other. It consists of 415 pages of main text, literature and 116 pages of appendices. The list 

of 290 sources of scientific literature is included, 183 of which in Cyrillic and 107 in Latin. A list 

of 33 Normative Documents and Internet sites is also presented. The main text includes 50 

figures and 60 tables with structured information. 

2. Relevance of the problem 

The modern conditions of digital transformation and the rapid development of 

information and communication technologies / ICT / naturally direct the attention of researchers 

in the pedagogical field to the answer to the main questions: what to learn, how to learn it, why, 

where, who and when makes management decisions at different levels for the application of ICT 

in the learning process. These are some of the reasons that lead the author to direct his research in 

the dissertation to the digital competence of the teacher, looking for opportunities to overcome its 

framing (taxonomic, hierarchical, operationalized and evaluative) in the course of university 

education, through transgressive design and poly-approach and growth development in the 

education of students in professional field 1.2. Pedagogy, so as to subsequently provide a 

meta-update of all professional competencies of  teachers in the transforming complex. 

 

3. Content characteristics of the presented project 
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The proposed dissertation awarded the degree of "Doctor of Science" is integrative in 

nature. The author's research focuses on teachers’ digital competence, looking for an answer to 

the question "Are there competencies in one with a key and transversal in the system 

transforming professional competencies of the teacher (?), Such with their purpose-functional 

definition, through the subject-content their concretization to form a "transversal core", whose 

portability to expand the boundaries of subjective expression, displacing them in the direction of 

cognitive, practical and personal… " 

The methodological bases of the research are sought within the framework of 

constructivism, through the prism of general scientific principles and concepts: the integrative 

approach, the competence approach, the modular-cybernetic approach, the synergetic approach, 

the situational approach, the "ndm" approach, the transformative approach and the transgressive 

approach. 

The concept contains precise and clear statements that correctly outline the parameters of 

the research - specific goals, comparable research tasks, subject and object of the research, 

experimentally verifiable hypothesis and sub-hypotheses. 

The methodology used in the research is appropriately selected. The research methods are 

specified. 

The tools for conducting the empirical research include: 

1. Digital Competence Self-Assessment Map (based on the Digital Competence 

Self-Assessment Matrix as a tool for assessing digital skills part of Europass: Curriculum vitae 

developed in accordance with the European Framework for Digital Competence of Citizens, also 

known as DIGCOMP) - Annex № 2. 

2. Test and practical task for assessment of digital competence (tool developed by the 

Ministry of Education and Science for "Pilot national online assessment of digital competences", 

conducted in the period 13-17 June 2016) - Annex № 3. 

3. Test and practical task for assessment of digital competence (in modular training) - 

Annex № 4. 

4. Learning motivation test (adapted) - Annex № 5. 

5. Tasks (Solving an integrated problem with the help of information and communication 

technologies and working in a digital environment) - Annex № 6. 

6. Map for research and assessment of the level of motivation (adapted) - Annex № 7. 

7. Map for (self) assessment of problem solving skills - Appendix № 8. 

Through the applied mathematical-statistical methods the author shows excellent 

research diagnostic skills. Qualitative and quantitative approaches are applied in summarizing 

the results of the different activities. 

Based on the theoretical and empirical research, the framework of digital competence is 

defined and the possibilities for managing its formation and development in an educational 

context are indicated. There is a need to rethink the approach to framing digital competence as a 

key one, applied so far (defining it through a set of knowledge, skills and attitudes), and to look 

for opportunities for its development as a transversal,  as well as a transgressive competence. 
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On the basis of the content-analysis of the curricula, conclusions have been made 

regarding the priority areas in the training, related to the development of the IIT and the 

modernization of the training approaches. 

A system of criteria-indicators-indicators for empirical research of transgressive digital 

competence is derived, the transgressive factors for the development of the educational 

environment in the higher school are differentiated. 

The whole path for thr realization of the pedagogical projections of the transgressive 

approach is outlined - in a spiral from basic, transversal, transformational to transgressive 

competencies. All of them are stages of the professional competencies of the pedagogical 

specialists. 

In the development of the transgressive model for the design and the development of the 

digital competence of the students studying in a professional fielfd 1.2. Pedagogy, design is 

thought of as an opportunity not to frame digital competence, the way it has been done in most 

research to date. 

Assoc. Prof. Tsankov came up with the idea of competence self-design in the process of 

digital competence development - “participatory design”, as a result of which a syncretic 

transgressive model for polyprocess growth design and development of students' digital 

competence was proposed. 

Based on the conducted theoretical and experimental research, conclusions have been 

formulated regarding the conceptual constructs. and broadening the horizons of digital 

competence, leading to digital creativity. 

I accept the scientific contributions made by Assoc. Prof. Tsankov to the dissertation 

research. 

4. Questions 

In pedagogical science over the last decade, considerable attention has been paid to the 

research approach. Where do you think this approach can find a place in your research? 

 

5. Abstract 

The abstract is developed according to the requirements of the Regulations for the 

development of the academic staff of the Trakia University and accurately reflects the main 

results obtained in the dissertation research. 

 

6. Conclusion 

The dissertation contains undoubted scientific-theoretical and applied research and 

relevant results, which represent a contribution to pedagogy and meet the requirements of 

ZRASRB, the Rules for application of ZRASRB and the Rules for development of the academic 

staff of the Thracian University. 

 On the basis of the indicated merits of the dissertation work and the indisputable 

scientific and applied contributions of Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov for the dissertation 

work “Development of the digital competence of the students from professional field 1.2. 

Pedagogy (from competence framing to transgressive design), presented in this dissertation, 

abstract, results and contributions, I propose to the esteemed scientific jury to award the 

educational and scientific degree "Doctor of Science" in Theory of Education and Didactics, 
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professional direction 1.2. Pedagogy, in the field of higher education 1. Pedagogical sciences of 

Assoc. Prof. Dr. Nikolay Tsankov.  

 

28.07. 2021.     Drafted the opinion:     

Prof. Galya Kozhuharova, PhD 

 


