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1. Общо представяне на процедурата и на кандидата за присъждане на научна 
степен 'доктор на науките'

Със заповед № 391 от 24.02.2021 г. на Декана на Педагогически факултет на Тракийски 

университет-Стара Загора съм определен за член на научното жури за осигуряване на процедура 

за защита на дисертационен труд на тема „Приобщаващо - образователен модел за развитие на 

социалната компетентност при деца от задължителната подготвителна група/клас“ за придоби

ване на научна степен „доктор на науките“ в област на виеше образование 1 .Педагогически науки, 

професионално направление 1.2.Педагогика. Автор на дисертационния труд е доц. д-р Юлия 
Георгиева Дончева.

Не познавам лично доц. д-р Юлия Дончева и оценката ми е базирана на информацията в 

представения комплект документи (което вероятно е предпоставка за по-голяма обективност). 

Кариерното развитие и професионална ангажираност на доц. д-р Юлия Дончева са доказателство 

за последователност и задълбоченост на интересите й към проблемите на приобщаващото об

разование. Периметърът на професионални интереси и професионална реализация (информация 

от CV) на доц. д-р Юлия Дончева показват научни и професионални амбиции и са маркери за 

личностна активност и устойчивост на професионалните интереси и не на последно място научно 

любопитство (в добрия смисъл на понятието).

2. Актуалност на тематиката

Приобщаващото образование е иновативен процес за нашата образователна система и 

всички съпътстващи го инструменти, от които то зависи, носят елементи на тази иновативност. 

Специфика на процеса на социална адаптация на деца от задължителната подготвителна група е 

изискването за гъвкавост и адаптивност не само на организационните форми, но и подходът към 
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формиране на социална компетентност, тъй като периметърът на педагогическата практика обх

ваща цялостното функциониране на детето. Обект на специална подкрепа са не само различията 

(често дефицити) в когнитивното развитие на детето, но и социалните му взаимодействия. Раз

нообразието в спецификите и възможностите на децата налага не само адаптиране на учебното 

съдържание и оптимизиране на условията за учене, но и развитие на тяхната социална компе

тентност в целия и периметър. В този смисъл, настоящият труд се характеризира с подчертана 

актуалност за съвременната наука и педагогическа практика.

3. Познаване на проблема

Структурата и съдържанието на Първа част (три глави с акцент към стратегическите кон- 

цепти и проблематика на приобщаващото образование) и Втора част (анализ и дискусия на на

учно-теоретичните основи на социализацията на децата от предучилищна и начална училищна 

възраст) на дисертационния труд са демонстрация на добра информираност и познаване на ба

зисната и актуалната научната проблематика в двете направления, върху които е изградена 

концепцията на изследването:

1) Дефиниране, еволюция на идеите, съвременни концепции и актуални проблеми на 

приобщаващото образование;

2) Социализация на децата в предучилищна и начална училищна възраст и в частност 

социалната компетентност като личностен феномен и нейните особености при тези деца.

Доброто познаване на еволюцията на базисните научни постановки и актуалната научна 

визия в областта на приобщаващото образование е обвързано с достатъчна компетентност в 

областта на социализацията на децата от предучилищна и начална училищна възраст и в частност 

на развитието на социалната компетентност на децата от тази група.

Подходът към селектиране, систематизиране и анализ на научната информация показва 

познаване на конкретната проблематика.

4. Методика на изследването
Дизайнът на изследването и изследователската програма са представена в Трета част на 

дисертационната разработка. Коректно е дефинирана предметно-обектната област на изслед

ването. Трудът има ясно и точно формулирана цел и изследователски задачи, които ясно очер

тават параметрите на изследването. Целите и задачите на изследването са логично аргументи

рани и напълно кореспондират с декларираната хипотеза. Методиката е коректно представена и 

детерминира акцентите на изследователската програма.

Изследователската програма е детайлно представена. Определени са времевите и съ

държателните параметри на изследователския процес в йерархическа последователност. Изс

ледователският инструментариум е разработен съобразно целта и задачите и не буди съмнения 
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за коректност. Технологията на изследването е ясна и точна, без неясни детайли и ненужни (извън 

целта и задачите) дейности.

Изследователския инструментариум е представен точно, детайлно и коректно и предпо

лага възможности за сериозен научен анализ (какъвто е реализиран в структурната единица Втора 

глава на третата част).

5. Характеристика и оценка на резултатите от изследването и приносите на дисер
тационния труд

Представения дисертационен труд е с класическа пирамидална структура: аналитичен 

обзор на информационни източници по проблематиката на изследването (Първа и Втора част); 

дизайн на изследването - структура, параметри и съдържание на изследователската програма 

(Трета част, Първа глава); анализ на резултатите от изследването (Трета част, Втора глава); 

изводи и заключение, списък на използваната литература (298 източника) и приложения. Общият 

обем е 585 страници от които 519с. основен текст. В изложението са включени 97 таблици, 32 

диаграми, 35 фигури. Добавени са списък на използваните съкращения, речник с понятия, които 

допринасят за разбираемостта на научната проблематика.

Включени са и задължителните за такъв продукт допълнителни атрибути - приноси на 

дисертационния труд, списък с публикациите на автора по темата на дисертацията.

Анализът на резултатите от изследването е представен в Трета част, Втора глава на ди

сертационния труд. Диференциацията на акцентните направления на анализа е съобразно тех

нологията на изследователския модел. Данните са представени като е следвана и хронологията 

на изследователската програма. Резултатите от анализа на данните са представени в табличен 

вид, онагледени са чрез фигури и диаграми, което е допълнителен плюс към достойнствата на 

разработката. Получените данни не са просто представени и описани, а се интерпретират и ко

ментират в количествен и качествен аспект, съобразно логиката на изследователската програма и 

технологичните параметри и специфика на инструментариума. При диференцирания анализ на 

данните по посока на хипотезата са изведени обобщения с практическа стойност за педагоги

ческата практика.
Приносите на дисертационния труд на доц. д-р Юлия Дончева са с комплексен характер: 1) 

към научната теория по проблема за социалната компетентност и нейните особености при деца от 

предучилищна и начална училищна възраст; 2) приноси с практико-приложен характер: а) по 

посока на установяване на дефицити в социалната компетентност на деца от предучилищна и 

начална училищна възраст; б) развитие на социалната компетентност при деца от задължител

ната подготвителна група.
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Искам да отбележа, че при формулиране на приносите на дисертационния труд доц. д-р 

Юлия Дончева е била обективна и не е преувеличила приносите си.

6. Оценка на публикациите

Представени са 7 публикации по темата на дисертационния труд. Съдържанието на пуб

ликациите е в съответствие с проблемните области, обхванати в разработката. По този показател 

нормативните изисквания са изпълнени.

7. Автореферат

Авторефератът е във формат и със съдържание, които отговарят на изискванията на 

ЗРАСРБ. Съдържанието му точно отразява представения дисертационен труд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представения за оценяване дисертационен труд е с особено актуални обектно-предметни 

параметри, а именно „процесът социализация на 6 - 7-годишните деца чрез приобщаващото 

образование, повлиян от теоретико-експериментален модел за интеркултурно възпитателно 

взаимодействие между децата и заобикалящите ги социални фактори“ и „специфичните 

особености, закономерностите, стратегии и възможности, проявявани в процеса на формиране, 

усъвършенстване и коригиране на социалната компетентност на 6 - 7-годишните деца чрез 

приобщаващото образование“.
Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, които 

представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на Закона за раз

витие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ.
Давам своята положителна оценка за представения научен продукт на доц. д-р Юлия 

Дончева. Оценката ми се отнася за дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и 

приноси. Декларирам своя положителен вот и предлагам на членовете на научното жури да дадат 

положителен вот за присъждане на научната степен „доктор на науките“ в област на виеше об

разование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика.

10.04.2021 г. Автор на станови
Доц.д-р Генчо Вълчев
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OPINION 

from Assoc. Prof. Dr. Gencho Vassilev Valchev, 
Associate Professor at the Trakia University - Stara Zagora

Subject: on a dissertation for the award of degree 'Doctor of Science'
in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field, 1.2. Pedagogy

Author: Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva
Topic. Inclusive ■ educational model for the development of social competence in children 

from the compulsory preparatory group I class

1. General presentation of the procedure and the candidate for the award of the scientific 

degree 'Doctor of Science'.

By order № 391 of 24.02.2021 of the Dean of the Faculty of Pedagogy of the Thracian 

University-Stara Zagora I was appointed a member of the scientific jury to provide a procedure for the 

defense of a dissertation on "Inclusive - educational model for the development of social competence in 

children from the compulsory preparatory group / class "for acquiring the scientific degree" Doctor of 

Sciences "in the field of higher education 1. Pedagogical sciences, professional field 1.2. Pedagogy. The 

author of the dissertation is Assoc. Prof. Dr. Julia Georgieva Doncheva.

I do not know Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva personally and my assessment is based on the 

information in the presented set of documents (which is probably a prerequisite for greater objectivity). 

The career development and professional commitment of Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva are proof of the 

consistency and depth of her interests in the problems of inclusive education. The perimeter of 

professional interests and professional realization (information from CV) of Assoc. Prof. Dr. Julia 

Doncheva show scientific and professional ambitions and are markers for personal activity and 

sustainability of professional interests and last but not least scientific curiosity (in the good sense of the 

term).

2. Actuality of theme
Inclusive education is an innovative process for our education system and all the accompanying 

tools on which it depends carry elements of this innovation. The specificity of the process of social 

adaptation of children from the compulsory preparatory group is the requirement for flexibility and 

adaptability not only of organizational forms, but also the approach to the formation of social competence, 

as the perimeter of pedagogical practice covers the overall functioning of the child. The object of special 

support are not only the differences (often deficits) in the child's cognitive development, but also his social 
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interactions. The diversity in the specifics and opportunities of children requires not only the adaptation of 

the educational content and optimization of the learning conditions, but also the development of their 

social competence in its entire perimeter. In this sense, the present work is characterized by a strong 

relevance for modern science and pedagogical practice.

3. Knowledge of the problem

The structure and content of the First Part (three chapters with emphasis on strategic concepts 

and issues of inclusive education) and the Second Part (analysis and discussion of the scientific and 

theoretical foundations of socialization of preschool and primary school children) of the dissertation are a 

demonstration of good awareness and knowledge of the basic and current scientific issues in the two 

areas on which the concept of the study is built:

1) Definition, evolution of ideas, modern concepts and current issues of inclusive education;

2) Socialization of children in preschool and primary school age and in particular - social 

competence as a personal phenomenon and its features in these children.

Good knowledge of the evolution of basic scientific formulations and the current scientific vision in 

the field of inclusive education is bound by sufficient competence in the field of socialization of children of 

preschool and primary school age and in particular the development of social competence of children from 

this group.

The approach to selection, systematization and analysis of scientific information shows 

knowledge of the specific issues.

4. Research methodology
The design of the research and the research program are presented in the Third part of the 

dissertation. The subject-object area of the research is correctly defined. The work has a clearly and 

precisely formulated goal and research tasks, which clearly outline the parameters of the research. The 

goals and objectives of the study are logically substantiated and fully correspond to the declared 

hypothesis. The methodology is correctly presented and determines the emphasis of the research 

program.
The research program is presented in detail. The time and content parameters of the research 

process are determined in a hierarchical sequence. The research tools are designed according to the 

purpose and tasks and do not raise doubts about the correctness. The research technology is clear and 

accurate, without unclear details and unnecessary (outside the goal and tasks) activities.

The research tools are presented accurately, in detail and correctly and suggest opportunities for 

serious scientific analysis (as implemented in the structural unit Chapter Two of the third part).

5. Characteristics and evaluation of the research results and the contributions of the 

dissertation work
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The presented dissertation has a classical pyramidal structure: analytical review of information 

sources on the research issues (First and Second part); research design - structure, parameters and 

content of the research program (Part Three, Chapter One); analysis of the research results (Part Three, 

Chapter Two); conclusions, list of references (298 sources) and appendices. The total volume is 585 

pages of which 519s. main text. The exhibition includes 97 tables, 32 diagrams, 35 figures. A list of 

abbreviations used has been added, a glossary of terms that contribute to the comprehensibility of 

scientific issues.

Also included are the mandatory additional attributes for such a product - contributions to the 

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

The analysis of the research results is presented in Part Three, Chapter Two of the dissertation. 

The differentiation of the accent directions of the analysis is according to the technology of the research 

model. The data are presented following the chronology of the research program. The results of the data 

analysis are presented in tabular form, illustrated by figures and diagrams, which is an additional plus to 

the merits of the development. The obtained data are not simply presented and described, but are 

interpreted and commented in quantitative and qualitative terms, according to the logic of the research 

program and the technological parameters and specifics of the toolkit. In the differentiated analysis of the 

data in the direction of the hypothesis, generalizations with practical value for the pedagogical practice are 

derived.

The contributions of the dissertation work of Assoc. Prof. Dr. Julia Doncheva are of a complex 

nature: 1) to the scientific theory on the problem of social competence and its features in children of 

preschool and primary school age; 2) contributions of practical and applied nature: a) in the direction of 

establishing deficits in the social competence of children of preschool and primary school age; b) 

development of social competence in children from the compulsory preparatory group.

I would like to note that in formulating the contributions of the dissertation, Assoc. Prof. Dr. Julia 

Doncheva was objective and did not exaggerate her contributions.

6. Evaluation of publications
Seven publications on the topic of the dissertation are presented. The content of the publications 

is in line with the problem areas covered in the development. According to this indicator, the regulatory 

requirements are met.

7. Abstract of the dissertation
The abstract is in a format and with content that meets the requirements of ZRASRB. Its content 

accurately reflects the presented dissertation.

CONCLUSION
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The dissertation presented for evaluation has particularly topical object-subject parameters, 

namely "the process of socialization of 6-7-year-old children through inclusive education, influenced by a 

theoretical-experimental model for intercultural educational interaction between children and surrounding 

social factors" and " the specific features, regularities, strategies and opportunities manifested in the 

process of formation, improvement and correction of the social competence of 6-7-year-old children 

through inclusive education

The dissertation contains scientific, scientific-applied and applied results, which represent an 

original contribution to science and meet all the requirements of the Law for development of the academic 

staff in the Republic of Bulgaria (ZRASRB), the Regulations for application of ZRASRB.

I give my positive assessment of the presented scientific product to Assoc. Prof. Dr. Julia 

Doncheva. My assessment refers to dissertation work, abstract, achieved results and contributions. I 

declare my positive vote and propose to the members of the scientific jury to give a positive vote for the 

award of the scientific degree "Doctor of Science" in the field of higher education: 1. Pedagogical 

sciences, professional field 1.2. Pedagogy.

I
Author of the opinion10.04.2021 r.

' Assbc’ Prof. Dr. Gencho Valchev
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