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СТАНОВИЩЕ 
от доц.д-р Веселинка Иванова Недева, 

Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет – Стара Загора 
 

Становище за научното творчество, изследователската и преподавателската дейност на 
гл. ас. д-р Златоели Атанасова Дучева, участник в конкурс, обявен в ДВ бр. 52 от 09.06.2020 г. 
за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 
1.Педагогически науки, Професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по… за 
нуждите на Факултет „Техника и технологии“ 

Обявеният конкурс е в съответствие с изискванията на Правилника за развитие на 
академичния състав на Тракийски университет – Стара Загора и Заповед № 1519 от 
25.06.2020 г. на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора. Гл.ас.д-р Златоели Дучева 
е единственият кандидат. Представените от нея документи отговарят на националните 
изисквания за заемане на академична длъжност „Доцент“. 

АВТОБИОГРАФИЧНИ ДАННИ 
Гл.ас.д-р Златоели Дучева завършва магистърска степен в Софийски университет 

„Св.Климент Охридски“ през 1988 год. по специалност „Педагогика“ (защитена дипломна 
работа с оценка Отличен 6.00) и втора специалност „Философия“. Завършила е обучение по 
базовите модули на програмата на European Computer Driving License Foundation и получава 
Европейски сертификат за компютърни умения от Консорциум „ECDL“ – България. Защитила 
е сертификати за английски език. Свободно владее руски (ниво С1), английски и гръцки 
езици (ниво В1) и немски език на работно ниво (A2). От 1988 год. работи като асистент, а от 
1999 год. е главен асистент в Технически колеж – Ямбол. В резултат на всичко това притежа-
ва високо ниво на компютърни умения и дигитална компетентност.  

Още от началото на своята професионална дейност във Факултет „Техника и 
технологии“ – Ямбол много успешно провежда обучение за професионална квалификация 
„Учител“ и „Инструктор за обучение на водачи на МПС“. Преподава на студентите от ОКС 
„Магистър“ от специалност „Информационни и комуникационни технологии в 
образованието“. През 2014 г. в катедра „Педагогически и социални науки“ на Педагогически 
факултет на ТрУ защитава дисертационен труд на тема „Адаптиране на учителя към 
професията“, за което и се присъжда Образователна и научна степен „Доктор“. 

АНАЛИЗ НА НАУЧНАТА И ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
В конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“ гл.ас. д-р Златоели Дучева 

участва с 54 публикации (17 от тях реферирани и индексиране в Web of Science), 
монография, 2 студии, 2 учебни пособия и електронни курсове, както следва:  

1. Монография  „Дигиталните компетентности в подготовката на 
инструктори за обучение на водачи на МПС“; 
2. 2 броя студии в съавторство: „Професионалната подготовка на учителите – потреб-

ности и насоки при съвременните условия в България“; „Креативността в дейността 
и взаимодействията „учител – ученици“; 

3. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация – 17 броя; 

4. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 
или публикувани в редактирани колективни томове – 37 броя; 

5. Учебни пособия в съавторство: Методика на обучение на водача на моторни пре-
возни средства; Психологически аспекти на подготовката на водача а МПС; 

6. Електронни курсове, вкл.„Информационни и комуникационни технологии в обра-
зованието и работа в дигитална среда“. 

Участието на д-р Дучева в съвместни публикации е потвърдено с протоколи и е отра-
зено коректно. 
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Още от началото на своята професионална кариера гл.ас.д-р Златоели Дучева проявява 
интерес към изследвания в областта на учителската професия и преподавателската работа 
на инструктори за обучение на водачи на МПС. Това насочва нейното професионално раз-
витие към теми в тази конкретна област, което се вижда от тематиката застъпена както в 
студиите, така и в монографията. Професионалните интереси на гл.ас.д-р Златоели Дучева се 
развиват и обогатяват в областта на дигиталните технологии, в която област тя придобива 
знания, умения и се сертифицира. В трудовете и в практическата и дейност усилията и са 
насочени основно в три посоки:   

- Дигиталните компетентности на преподавателите във висшите училища и на бъде-
щите инструктори на водачи на МПС. Съществен принос тук е конструирането на 
примерен модел на синергични дигитални компетентности на преподавателите във 
ВУ и инструкторите.  

- Усъвършенстване на подготовката на учителите, основаваща се на необходимостта от 
актуализиране и осъвременяване професиограмата на учителя, както и уточняване 
на противоречивите концепции за учителската професия. Наред с това се правят 
препоръки за усъвършенстване процеса на квалификация на учителите. В същото 
направление са и изследванията на креативността в дейността и взаимодействията 
„учител – ученици“ с цел творческата реализация на учителите в професионалните 
училища.  

- Приложение на ИКТ в обучението и развитие на дигиталните компетентности на 
студентите и инструкторите, обучаващи се във ФТТ – гр.Ямбол. 

От представените от гл.ас.д-р Златоели Дучева материали се констатира, че същата има 
участие в национални и международни научни конференции (16 броя), редакционни коле-
гии на списания и сборници от конференции. Много добро впечатление прави фактът, че 
отчетените цитирания са в списания и колективни томове с научно рецензиране, в т.ч. в ре-
ферирани издания е 11 (Web of Science и Scopus); в нереферирани издания - 10 и 3 цитира-
ния в дисертации.  

От представената научно-приложна продукция на гл.ас.д-р Златоели Дучева е видно, че 
тя има много по-голям брой точки от необходимите по всички показатели. Така например по 
група показатели „Г“ има 479,75 точки (минимални 200), по група показатели „Д“ - 390 точки 
(минимални 50), по група показатели “Е“ – 103,34 точки (не са задължителни за „доцент“), по 
група показатели “Ж“ – 180 точки (не са задължителни за „доцент“). 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
Преподавателската дейност на гл.ас.д-р Златоели Дучева е интердисциплинарна по 

същество и съчетава знанията от областта на Педагогическите науки и Методика с ИКТ и 
тяхното прилагане в практиката. Тази дейност в някои от дисциплините се базира на собст-
вени научни изследвания, които авторката апробира като предлага интересни и полезни 
методически и технологични решения. През последната година дисциплините, по които 
провежда обучение го доказват недвусмислено: Педагогика, Методика, Информационни и 
комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда и Етика на водача.   

Учебните програми, разработени от гл.ас.д-р Златоели Дучева са за обучението на сту-
дентите:  

- За ОКС „Бакалавър“: „Инженерна етика“; „Професионална адаптация и кариерно 
развитие“, „Супервизия на индустриалното инженерство“;  

- За ОКС „Магистър“ на спец. „Информационни и комуникационни технологии в обра-
зованието“: „Стратегии на учене“, „Образователно-информационни технологии“, 
„Оценяване в електронното обучение“, „Педагогическо взаимодействие в инфор-
мационна среда“; 

- За Професионална квалификация „Учител“ и „Инструктор“: „Информационни и кому-
никационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“. 
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Гл.ас.д-р Златоели Дучева е разработвала електронни курсове за професионална ква-
лификация „Учител“ и професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на 
МПС“ по следните дисциплини: Педагогика; Етика на водача; Здравно образование и учи-
лищна хигиена; ИКТ в образованието и работа в дигитална среда; Работа с агресивни обу-
чаеми; Първа помощ при пътно-транспортни произшествия; Педагогическа диагностика. 

УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ПРОЕКТИ 
Гл.ас.д-р Златоели Дучева е била ръководител на два проекта, които имат пряко отно-

шение към нейната професионална област: 1.Адаптиране на учителите, преподаващи тех-
нически дисциплини към педагогическата колегия, 10.ФТТ/ 21.07.2014 г, Ръководител: Гл. ас. 
Златоели Дучева; 2.Равнища и механизми на адаптиране на учителя към професията, 04 – 
1055/ 01.06.2004 г, Ръководител: Гл. ас. Златоели Дучева. 

Проектите, в които е участвала са като член на работния колектив (10 броя) доказват 
отново нейните интереси в областта на преподавателската дейност и приложението на 
формите за електронно обучение и ИКТ в подготовката на студентите от ФТТ – Ямбол като 
например:  Приложение на дигиталните технологии в обучението по техническите дисцип-
лини и адаптирането на преподавателите към тях; Въвеждане на интерактивни методи за 
обучение по Неорганична химия и изследване на ефекта върху качеството на придобитите 
знания; Иновативни образователни технологии в професионалното обучение; Създаване и 
апробиране на методология за електронно обучение; Социо-икономически и технологични 
изисквания към непрекъснатото професионално обучение и др. 

Участието на гл.ас.д-р Златоели Дучева в национално финансирани и международни 
проекти (5 проекта) допълва нейната характеристика като активен изследовател и препода-
вател с високо ниво на подготовка, вкл. и езикови умения на чужд език.  

ОСНОВНИ НАУЧНИ ПРИНОСИ 
Приноси в монографичния труд. Въвежда се и се верифицира употребата на понятието 

„контекстуалнопедагогически дигитални компетентности“. Създаден е тримодулен модел на 
контекстуално-педагогически дигитални компетентности върху примера на подготовката на 
инструктори за обучение на водачи на МПС. Трите модула на модела – концептуален, 
емпиричен и рационален могат да се използват по предназначение както в комплекс, така и 
поотделно. По този начин се катализира и мащабира ефектът от практико-приложните ползи 
на модела. 

Научнотеоретични приноси в научните трудове. Конструирана е концептуална рамка и 
емпирично верифицирани са водещите роли на преподавателите при създаване на 
подходяща среда за обучаемите в ерата на електронното обучение (дистанционен тютор, 
модератор и фасилитатор, създаващ положителна атмосфера, куратор на дистанционно 
обучение, диагностик - прогностик, формулиращ учебните цели и задачи, давайки 
съвременна обратна връзка, точни и ясни насоки за целите на курса, организиране и 
координиране на дейността). 

Научноприложни приноси.  
- В област приложение на ИКТ в обучението и развитие на дигиталните компетентности 

на студентите, на базата на опита във ФТТ; 
- Осъвременени са определени професиографски характеристики на професията на 

учителя/преподавателя в контекста на дигитализацията на педагогически дейности 
и взаимодействия. 

- Нововъведена приложно-приносна тематична област „Взаимодействие на 
инструктора за обучение на водачи на МПС“ с обучаемите и формиране на 
неагресивен, проактивен и екологичен стил на управление. 

ПРЕПОРЪКИ  
Натрупаният опит в преподавателската и научна дейност, както и компетенциите на 

гл.ас.д-р  Златоели Дучева в областта на дигиталните технологии могат да бъдат полезни за 
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студентите от спец.Информационни и комуникационни технологии в образованието при 
разработването на дипломни работи. Препоръката е по-активно участие за възлагане и 
ръководство на дипломни работи на интердисциплинарни теми, в които се съчетават 
знанията от областта на ИКТ, педагогика и методика.  

По-активно участие за включване в редакционни колегии на списания в чужбина, което 
е предимство поради свободното ползване на няколко чужди езика.  

Да продължи успешното публикуване на статии и доклади в индексирани издания в 
Web of Science и Scopus.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Гл.ас.д-р Златоели Дучева има богат опит и постигнати високи резултати в 

научно-публикационната дейност. Тя е опитен преподавател и разпознаваем учен сред 
колегите си в общността. 

Направеният анализ на научната, публикационната, преподавателската и проектната 
дейност, доказаните научнотеоретични и научноприложни приноси, както и наличието на 
съответствие с минималните национални изисквания, заложени в Правилника за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“ ми дават основание да препоръчам на членовете на 
научното жури да оформи предложение за гл.ас.д-р Златоели Дучева за заемане на 
академичната длъжност „Доцент“ в област на висше образование 1.Педагогически науки, 
Професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по… за нуждите на Факултет 
„Техника и технологии“ – Ямбол.  
 
29.10.2020 г.   Изготвил становището: .......................... 

    (Доц.д-р Веселинка Недева) 
 



5 

 

OPINION 

by Assoc. Prof. Dr. Veselinka Ivanova Nedeva, 

Faculty of Technics and Technologies at the Trakia University - Stara Zagora 

 
Opinion for scientific creativity, research and teaching activities of Ch. Assist. Prof. Ph.D. 

Zlatoeli Atanasova Ducheva, a participant in a competition announced in State Gazette  Issue 
№52 of 09.06.2020 for holding the academic position of "Associate Professor" in the field of high-

er education 1. Pedagogical sciences, Professional field 1.3. Pedagogy of teaching in… for the 
needs of the Faculty of Technics and Technologies 

The announced competition is under the requirements of the Regulations for the develop-
ment of the academic staff of the Trakia University - Stara Zagora and Order № 1519 of 

25.06.2020 of the Rector of the Trakia University - Stara Zagora. Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva 
is the only candidate in the present contest. The documents submitted by her meet the national 

requirements for holding the academic position of "Associate Professor". 

AUTOBIOGRAPHIC DATA 
Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva graduated with a master's degree from Sofia University 

"St. Kliment Ohridski" in 1988 with a degree in "Pedagogy" (defended thesis with an excellent 
grade of 6.00) and a second degree in "Philosophy". She completed training in the basic modules 
of the European Computer Driving License Foundation program and received a European Certifi-
cate in Computer Skills from the Consortium "ECDL" - Bulgaria. She has defended English language 
certificates. Fluent in Russian (level C1), English and Greek (level B1) and German at work level 
(A2). Since 1988 he has been working as an assistant, and since 1999 he has been a chief assistant 
at the Technical College - Yambol. As a result, he has a high level of computer skills and digital 
competence. 

Since the beginning of his professional activity at the Faculty of Engineering and Technology - 
Yambol he has been very successfully conducting training for professional qualification "Teacher" 
and "Instructor for the training of drivers". He teaches to the students of the Master's Degree in 
Specialty Information and Communication Technologies in Education. In 2014 in the Department 
of Pedagogical and Social Sciences of the Faculty of Pedagogy of Trakia University (TrU) she de-
fended her dissertation on "Adaptation of the teacher to the profession", for which she was 
awarded the Educational and Scientific Degree "Ph.D.". 

ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND PUBLICATION ACTIVITY 
In the competition for the academic position "Associate Professor" Chief Assist. PhD Zlatoeli 

Ducheva participated with 54 publications (17 of them referenced and indexed in the Web of Sci-
ence), monograph, 2 studies, 2 textbooks and e-courses, as follows: 

1. Monograph "Digital competencies in the preparation of instructors for driver training '; 
2. 2 studies in co-authorship: "Teacher training - needs and guidelines in modern conditions 

in Bulgaria"; "Creativity in the activity and teacher-student interactions"; 
3. Articles and reports published in scientific journals, referenced and indexed in 

world-famous databases with scientific information - 17 issues; 
4. Articles and reports published in peer-reviewed journals with the scientific review or pub-

lished in edited collective volumes - 37 issues; 
5. Teaching aids in co-authorship: Methodology of training the driver of motor vehicles; 

Psychological aspects of driver training; 
6. Electronic courses, including "Information and communication technologies in education 

and work in a digital environment". 
Ph.D. Ducheva's participation in joint publications is confirmed by protocols and is reflected 

correctly. 
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Since the beginning of her professional career, Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva has been 
interested in research in the field of teaching and teaching of instructors for training drivers. This 
directs her professional development to topics in this particular field, which can be seen from the 
topics covered in both the studies and the monograph. The professional interests of Chief As-
sist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva is developed and enriched in the field of digital technologies, in which 
field she acquires knowledge, skills, and is certified. In her works and her practical activity her ef-
forts are directed mainly in three directions: 

- The digital competencies of the teachers in the higher schools and the future instructors of 
drivers of motor vehicles. A significant contribution here is the construction of an exemplary mod-
el of synergistic digital competencies of university professors and instructors. 

- Improving the training of teachers, based on the need to update and update the teacher's 
profession, as well as clarifying the contradictory concepts of the teaching profession. Also, rec-
ommendations are made to improve the teacher qualification process. In the same direction are 
the researches of creativity in the activity and the interactions "teacher-students" with the pur-
pose of the creative realization of the teachers in the vocational schools. 

- Application of ICT in the training and development of digital competencies of students and 
instructors studying at FTT - Yambol. 

From the materials presented by Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva it is stated that she has 
participated in national and international scientific conferences (16 issues), editorial boards of 
journals and conference proceedings. A very good impression is made by the fact that the report-
ed citations are in journals and collective volumes with the scientific review, incl. in referenced 
editions is 11 (Web of Science and Scopus); in unreferred editions - 10 and 3 citations in disserta-
tions. 

From the presented scientific-applied production of Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva it is 
evident that it has a much larger number of points than needed in all indicators. For example, by a 
group of indicators "D" there are 479.75 points (minimum 200), by a group of indicators "E" - 390 
points (minimum 50), by a group of indicators "E" - 103.34 points (not required for "associate pro-
fessor"). ”), By a group of indicators“ G ”- 180 points (not obligatory for“ associate professor ”). 

TEACHING AND EDUCATIONAL ACTIVITIES 
The teaching activity of Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva is interdisciplinary and combines 

knowledge in the field of Pedagogical Sciences and Methodology with ICT and their application in 
practice. This activity in some of the disciplines is based on her research, which the author approve 
by offering interesting and useful methodological and technological solutions. In the last year, the 
disciplines in which he conducts training prove it unequivocally: Pedagogy, Methodology, Infor-
mation and Communication Technologies in training and work in a digital environment and Ethics 
of the driver. 

The curricula developed by Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva is for the training of students: 
- For Bachelor's degree: Engineering Ethics; "Professional adaptation and career develop-

ment", "Supervision of industrial engineering"; 
- For the Master's degree in Information and Communication Technologies in Education: 

Learning Strategies, Educational Information Technologies, Evaluation in E-Learning, and Pedagog-
ical Interaction in the Information Environment; 

- For Professional Qualification "Teacher" and "Instructor": "Information and communication 
technologies in teaching and working in a digital environment". 

Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva has developed e-learning courses for professional quali-
fication "Teacher" and professional qualification "Instructor for driver training" in the following 
disciplines: Pedagogy; Driver ethics; Health education and school hygiene; ICT in education and 
work in a digital environment; Working with aggressive learners; First aid in case of traffic acci-
dents; Pedagogical diagnostics. 

PARTICIPATION IN EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROJECTS 
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Chief Assist.PhD Zlatoeli Ducheva has been the leader of two projects that have a direct 
bearing on her professional field: 1. Adaptation of teachers teaching technical disciplines to the 
pedagogical college, Head: Ch. Assist.Professor Zlatoeli Ducheva; 2. Levels and mechanisms of ad-
aptation of the teacher to the profession, Head: Ch. Assist.Professor Zlatoeli Ducheva. 

The projects in which she has participated as a member of the working team (10 pieces) 
prove again her interests in the field of teaching and the application of e-learning and ICT forms in 
the preparation of students from FTT - Yambol, such as the application of digital technologies in 
the teaching of technical disciplines and the adaptation of teachers to them; Introduction of in-
teractive methods for training in Inorganic Chemistry and research of the effect on the quality of 
the acquired knowledge; Innovative educational technologies in vocational training; Creating and 
testing a methodology for e-learning; Socio-economic and technological requirements for contin-
uing vocational training, etc. 

The participation of Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva in nationally funded and internation-
al projects (5 projects) complements her characterization as an active researcher and lecturer with 
a high level of training, incl. and foreign language skills. 

MAIN SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 
Contributions to the monographic work. The use of the term "contextual pedagogical digital 

competencies" is introduced and verified. A three-module model of contextual-pedagogical digital 
competencies has been created on the example of the training of instructors for training drivers. 
The three modules of the model - conceptual, empirical, and rational can be used for their in-
tended purpose both in complex and separately. In this way, the effect of the practical-applied 
benefits of the model is catalyzed and scaled. 

Scientific-theoretical contributions in scientific works. A conceptual framework has been 
constructed and empirically verified the leading roles of teachers in creating a suitable environ-
ment for learners in the era of e-learning (distance tutor, moderator, and facilitator, creating a 
positive atmosphere, curator of distance learning, diagnostician - prognosticator, formulator 
learning objectives and tasks, giving modern feedback, precise and clear guidelines for the objec-
tives of the course, organizing and coordinating the activity). 

Applied scientific contributions. 
- In the field of application of ICT in the training and development of digital competencies of 

students, based on the experience in FTT; 
- Certain professional characteristics of the teacher/lecturer profession have been updated 

in the context of the digitalization of pedagogical activities and interactions. 
- Newly introduced application-contribution thematic area "Interaction of the instructor for 

the training of drivers" with the students and formation of a non-aggressive, proactive, and eco-
logical driving style. 

RECOMMENDATIONS 
The experience gained in teaching and research, as well as the competencies of Chief As-

sist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva in the field of digital technologies can be useful for students of special 
Information and communication technologies in education in the development of diploma theses. 
The recommendation is more active participation for assignment and management of diploma 
theses on interdisciplinary topics, which combine knowledge in the field of ICT, pedagogy, and 
methodology. 

More active participation for inclusion in editorial boards of magazines abroad, which is an 
advantage due to the free use of several foreign languages. 

To continue the successful publication of articles and reports in indexed editions in Web of 
Science and Scopus. 

CONCLUSION 
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Chief Assist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva has extensive experience and high results in scientific and 
publishing activities. She is an experienced teacher and a recognizable scientist among her col-
leagues in the community. 

The analysis of the scientific, publishing, teaching and project activity, the proven scien-
tific-theoretical and applied scientific contributions, as well as the compliance with the minimum 
national requirements set in the Regulations for the academic position "Associate Professor" give 
me a reason to recommend to the members of the scientific Jury to form a proposal for Chief As-
sist.Ph.D. Zlatoeli Ducheva to receive the academic position of "Associate Professor" in higher ed-
ucation 1. Pedagogical sciences, Professional field 1. 3. Pedagogy of teaching in … for the needs of 
the Faculty of Technics and Technologies - Yambol. 

29.10.2020                 Prepared the opinion: .................................. 

(Assoc. Prof. PhD Veselinka Nedeva) 


