
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Хрисула Недялкова - член на научно жури в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР”, обявен от 

ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ. бр.52/02.07.2019г. 

Относно: научната, научно-приложна и професионално-академична 

дейност и продукция, представена от доц. д-р Гергана Дянкова – единствен 

кандидат в конкурса 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

Доц. д-р Гергана Дянкова, единствен кандидат в конкурса за заемане 

на академичната длъжност  професор  по професионално направление 1.2 

Педагогика (Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско 

изкуство и словесно-изпълнителски дейности), отговаря на изискванията 

на Правилника на Югозападен  Университет “Неофит Рилски”- 

Благоевград: 

1.Притежава научната степен „доктор” от 2001г. 

2.Заема академичната длъжност „доцент” от 2003г. 

3. В конкурса  доц. Дянкова участва с научна продукция, която е  по 

профила на обявения конкурс, отговаря на минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ (при  минимален общ брой 

точки 550, тя има 1764) и не повтаря представената такава за придобиване 

на предишни научни степени и на академичната длъжност „доцент”.  

Научната й продукция включва: 2 монографии, от които 1 

хабилитационен труд; 4 учебници и учебни пособия; 3 статии и доклади, 

публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация; 2 студии, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове; 54 статии и доклади, 

публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 

публикувани в редактирани колективни томове, от които 21- на чужд език, 

а 19 са в съавторство. 

 Отбелязани са 7 цитирания в научни издания, реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с  научна информация/или  в 

монографии и колективни  томове/ на 7 публикации; 13 цитирания в  

монографии и колективни  томове с научно рецензиране на 6 публикации и 



6 цитирания/рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране на 3 

публикации на кандидата. Научен ръководител е на двама успешно 

защитили докторанти. 

В преподавателската си дейност като доцент в катедра по 

„Предучилищна и начална училищна педагогика” кандидатката води 

учебни курсове „Словесно-изпълнителско изкуство“, „Педагогически 

теории и технологии за овладяване на словесно-изпълнителски дейности в 

детската градина“, „Педагогическа реторика“,  „Театрализирани дейности 

и говорна култура“, „Словесно общуване“, „Празнични дейности в 

детската градина и началното училище“, “Техника на говора и словесно 

общуване”, „Говорна култура“, “Теория и практика на словесното 

общуване”, “Теория на комуникациите”, “Реторика”, “Публична реч”, 

“Убеждаваща комуникация”, “Педагогическо общуване в интеркултурна 

среда”, “Образователен театър”, “Арт-терапия” ▪ в ОКС „бакалавър” и 

ОКС „магистър” на всички педагогически и в други специалности на 

Университета. 

Участвала е в над 30 национални и международни научни и 

образователни проекта като: член на международен екип рецензенти, като 

експерт, обучител, фасилитатор,академичен наставник. 

Доц. Дянкова има богата ръководна, експертна и организационна 

дейност: заместник-декан на Факултета по изкуствата, и.д. ръководител- 

катедра по театрално изкуство, председател на Факултетска комисия по 

качество на обучението, член на Академическия съвет на ЮЗУ «Неофит 

Рилски”, член на Постоянна комисия по хуманитарни науки и изкуства – 

НАОА. Има богат организационен опит в подготовката и реализация на 

театрални спектакли в Учебен театър на ЮЗУ “Н. Рилски”- Благоевград 

(над 30); литературни салони в Театрален клуб “Viva Akademia” (над 15); 

радиопредавания в РТЦ – Благоевград по въпроси, свързани с организация 

и управление на висшето образование (над 10); като учредител и 

организатор на международни фестивали (9); като организатор на 

Международни научни конференции и др. 

 

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

 

Базисните научни интереси на кандидатката са в областта на 

педагогиката, комуникацията и на театралното и словесно-изпълнителско 

изкуство. 

Приносите отразяват основните научни  и приложни постижения на 

научната продукция на кандидатката, както следва: 

 



Нови теории, хипотези и методи 

o Изяснява се спецификата на учителската професия в контекста на 

живото слово –рядко изследван контекст в рамките на процеса на  

педагогическото взаимодействие  

o Иновативна визия има идентифицирането на феномена словесна 

действеност като конструкт в професионалната реализация на 

педагога 

o Доц. Дянкова дефинира словесната действеност като 

метапедагогическа компетентност, споена от синергията на волева 

активност, автентична целенасоченост и словесно-изпълнителски 

умения, оптимизираща персоналната словесна изява на учителя.  

 

Обогатяване на съществуващото знание  

o Специфичният и компетентен интерес на кандидатката към 

словесно-изпълнителското изкуство прави анализа на основни 

концепции и теории в областта на реториката и словесно-

изпълнителското изкуство с акцент сугестивната функция на речта в 

образователната среда особено ценни.  

o В исторически и компаративен контекст е откроено синкретичното 

предимство на образователния театър като алтернативна практика за 

неформално образование като са изведени специфичните му 

функции, обезпечаващи ученето чрез преживяване.  

o Доказана е необходимостта от развитие на педагогическата 

рефлексия като инструмент за себепознание и себеактуализация на 

учителя. 

 

Приложение на научните постижения в практиката  

o Дейността на доц. Дянкова се характеризира с успешни опити да 

синергизира науката и практиката. Един от тези опити води до 

създаването и апробирането на теоретико-приложен 

четирикомпонентен модел на педагогическа технология за 

стимулиране на просоциално поведение на деца в предучилищна 

възраст – център и най-значима в приложен план част от основния 

хабилитационен труд на кандидатката 

o Апробирани и доказали приложимостта си са най-важните 

инструменти за приложение на модела в детската градина - 

словесно-изпълнителските  интерпретации на притчи 

o Изведени са иновативни технологични модели за неформално 

образование в предучилищна и училищна възраст, осигуряващи 

комплексно използване на традиционни и съвременни методи, 

средства и адекватни на тях организационни форми на дейност.  

 



III. Заключение: Документите и материалите, представени от 

единствения кандидат в конкурса отговарят на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България. Научната 

и преподавателската квалификация на доц. д-р Гергана Дянкова е 

несъмнена.  

Постигнатите от нея резултати в учебната и научно-

изследователската дейност, напълно съответстват на специфичните 

изисквания на Факултета по педагогика във връзка с приложението на 

ЗРАСРБ.  

В работите на кандидатката има оригинални научни и приложни 

приноси, като представителна част от тях са публикувани в списания и 

научни сборници, издадени и от международни академични издателства. 

Вследствие доказаните научни приноси и постижения, следващи от 

анализа на научната продукция и преподавателската активност на 

кандидатката в настоящия конкурс, давам своя положителен вот и 

предлагам на членовете на уважаемото жури да присъди на доц. д-р 

Гергана Христова Дянкова академичната длъжност „професор” в научна 

област  Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика 

(Педагогически технологии (Словесно-изпълнителско изкуство и словесно-

изпълнителски дейности) за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски".  

 

Дата: 10.10.2019г. Член на журито: 

доц. д-р Хрисула Недялкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDPOINT 

by Assoc. Prof. Dr. Hrisula Nedyalkova - Member of the Scientific Jury in the 

Contest for the Occupation of the Academic Position "PROFESSOR", 

announced by SWU "Neofit Rilski" in the State Gazette 52 / 02.07.2019. 

 
Subject: Scientific, applied and professional-academic activity and production, 

presented by Assoc. Prof. Dr. Gergana Dyankova - sole candidate in the competition 

 

I. Summarized data on the applicant's scientific production and activities 

Assoc. Prof. Dr. Gergana Dyankova, sole candidate in the competition for 

the position of the academic position Professor in the professional field 1.2 

Pedagogy (Pedagogical technologies (Verbal and Performing Arts), meets the 

requirements of the Regulations of Southwestern University “Neo University” - 

Blagoevgrad: 

1. Has a PhD in 2001. 

2. Has held the academic position of Associate Professor since 2003. 

In the competition, Assoc. Dyankova participates with scientific 

production, which is in the profile of the announced competition, meets the 

minimum national requirements under Art. 2b, para. 2 and 3 of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria (with a minimum 

total score of 550, she has 1764) and does not repeat the submitted one for the 

acquisition of previous academic degrees and the academic position of  

"Associate Professor".  

Her scientific output includes: 2 monographs, 1 of which is rehabilitation 

work; 4 textbooks and teaching aids; 3 articles and reports published in 

scientific publications, referenced and indexed in world-renowned scientific 

information databases; 2 studies published in non-refereed scientific peer-

reviewed journals or in published collective volumes; 54 articles and reports 

published in non-refereed scientific peer-reviewed journals or in published 

collective volumes, of which 21 are in a foreign language and 19 are co-



authored.  

There were 7 citations in scientific publications, abstracted and indexed in 

world-famous databases of scientific information / or in monographs and 

collective volumes / of 7 publications; 13 citations in monographs and collective 

volumes with scientific review of 6 publications and 6 citations / reviews in non-

refereed journals with scientific review of 3 publications of the candidate. She 

has been a supervisor of two successfully defended PhD students. 

In her teaching activity as an assistant professor in the department of "Pre-

school and elementary school pedagogy" the candidate takes courses "Verbal-

performing arts", "Pedagogical theories and technologies for mastering verbal-

performing activities in kindergarten", "Pedagogical Theatrical Activities and Speech 

Culture“, "Verbal Communication", "Kindergarten and Primary School Festive 

Activities", "Speech and Verbal Communication Techniques", "Speech Culture", 

"Verbal Communication Theory and Practice", "Communication Theory", "Rhetoric", 

"Public Speech", "Persuasive Communication", "Pedagogical Communication in an 

Intercultural Environment", "Educational Theater", "Art Therapy" at Bachelor's and 

Master's degree in all pedagogical and other specialties of the University. 

She has participated in over 30 national and international scientific and 

educational projects as: member of an international review team, as an expert, 

trainer, facilitator, academic mentor. 

Assoc. Prof. Dyankova has a rich management, expert and organizational 

activity: Deputy Dean of the Faculty of Arts, holds the position of Head of the 

Department of Theater Arts, Chair of the Faculty Committee on Quality of 

Training, member of the Academic Council of SWU “Neofit Rilski” of the 

Standing Committee on the Humanities and Arts - NEAA. She has extensive 

organizational experience in the preparation and realization of theatrical 

performances at the Educational Theater of SWU (over 30); literary salons at 

Viva Akademia Theater Club (over 15); radio broadcasts at RTC - Blagoevgrad 

on issues related to the organization and management of higher education (over 



10); as the founder and organizer of international festivals (9); as an organizer of 

International scientific conferences, etc. 

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

creative production submitted for participation in the competition 

The candidate's basic scientific interests are in the fields of pedagogy, 

communication, and theatrical and verbal-performing arts. The contributions 

shall reflect the main scientific and applied achievements of the applicant's 

scientific output as follows: 

New theories, hypotheses and methods: 

- The specificity of the teaching profession in the context of the living word is clarified 

- a rarely explored context within the process of pedagogical interaction. 

- An innovative vision is to identify the phenomenon of verbal activity as a construct 

in the professional realization of the teacher. 

- Assoc. Dyankova defines verbal activity as metapedagogical competence, fused by 

the synergy of volitional activity, authentic purposefulness and verbal-performing 

skills, optimizing the personal verbal expression of the teacher. 

Enrichment of existing knowledge 

-The candidate's specific and competent interest in the performing arts makes the 

analysis of basic concepts and theories in the field of rhetoric and the performing arts 

with an emphasis on the suggestive function of speech in the educational environment. 

- In a historical and comparative context, the syncretic advantage of educational 

theater as an alternative practice for non-formal education is highlighted, and its 

specific functions are ensured to ensure learning through experience. 

- The need to develop pedagogical reflection as a tool for teacher's self-knowledge and 

self-actualization has been proved. 

Application of scientific achievements in practice 

- Assoc. Prof. Dyankova's activities are characterized by successful attempts to 

synergize science and practice. One of these attempts leads to the creation and testing 

of a theoretically applied four-component model of pedagogical technology for 



stimulating prosocial behavior of preschool children - the center and the most 

significant in the applied part of the candidate's basic rehabilitation work. 

- Approved and proven applicability are the most important tools for applying the 

model in kindergarten - the verbal-performing interpretations of parables. 

- Innovative technological models for non-formal education in pre-school and school 

age are presented, providing a comprehensive use of traditional and modern methods, 

tools and adequate organizational forms of activity. 

 

II. Conclusion:  

The documents and materials submitted by the sole candidate in the 

competition meet all the requirements of the Law on the Development of Academic 

Staff in the Republic of Bulgaria. The scientific and teaching qualification of 

Assoc. Prof. Dr. Gergana Dyankova is undoubted. The results she has achieved 

in teaching and research fully comply with the specific requirements of the 

Faculty of Pedagogy in connection with the application of the Law on the 

Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. 

The candidate's works have original scientific and applied contributions, 

as a significant part of them have been published in journals and scientific 

publications, published by international academic publishers. 

Due to the proven scientific contributions and achievements that follow 

from the analysis of the scientific production and teaching activity of the 

candidate in this competition, I give my positive vote and propose to the 

members of the distinguished jury to award Assoc. Prof. Dr. Gergana Hristova 

Dyankova the academic position of "Professor" in scientific field Pedagogical 

sciences, professional field 1.2. Pedagogy (Pedagogical Technologies (Verbal-

Performing Arts and Verbal-Performing Activities) for NEU "Neofit Rilski"). 

 

Date: 10/10/2019                                   Member of the Jury:        

                                                                     Assoc. Prof. Dr. Hrisula Nedyalkova 
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