
РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация на тема: „ Система за формиране на професионални компетенции у 

студентите по социална педагогика“ за присъждане на образователната и научна степен 

“Доктор” на Цвета Апостолова Делчева по научната специалност „Теория на 

възпитанието и дидактика“, област на висше образование 

1. Педагогически науки, професионално направление 

1.2. Педагогика 

Автобиографични данни: 

Цвета Делчева завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, Философски факултет, специалност философия през 1986 г. Пак в СУ 

преминава двегодишен специализиращ курс по  Реторика и култура на говора във факултета 

за подготовка на лектори. В периода 1999-2000 г. в тракийския университет – ИПКУ, 

Ст.Загора осъществява специализация за получаване на допълнителна квалификация 

“Социален педагог“.  

Цвета Делчева се реализира успешно като социален работник (1991-2013 г) в 

Агенции за социално подпомагане – в София и Ст.Загора.  От 2013 г е асистент в Тракийския 

университет, педагогически факултет и осъществява преподавателска дейност по следните 

дисциплини: Основи и методи на социалната работа; История на педагогиката и 

българското образование; Теория на възпитанието и дидактика; Социална педагогика; 

Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в общността; Правна регулация 

на асоциалното поведение; Ръководство на учебната практика и преддипломния стаж на 

студентите от специалност „Социална педагогика“. 

 От 2009 до 2011 Цвета Делчева е задочен докторант към Тракийския университет-

педагогически факултет по специалността „Теория на възпитанието и дидактика“. 

Отчислена е с право на защита. 

Актуалност на дисертационното изследване: 

Успешната професионалната реализация на кадрите в социалната сфера е в дълбока 

обвързаност с постигнатото равнище на система от компетентности в хода на 

образователната подготовка и степента на мотивираност за вписване в конкретната 

професионална област. В ситуация на твърде динамичния и изпълнен с противоречия 

социален контекст, както и с  необходимостта от ценностно преосмисляне на 



университетската специалност „Социална педагогика“ и възможностите за успешна 

реализация на випускниците, се сблъскваме с различни дефицити както в подготовката на 

студентите – бъдещи специалисти, така и в нормативната база на  социалната система. 

Независимо от потребността за категорично представяне на професионални стандарти, 

релевантни на социалната ситуация и логиката на професията „социален педагог“ в 

България, все още се осъществяват плахи опити за  класификация и стратификация на 

професионалните компетенции, определящи специфичните измерения на професиограмата 

на работещите в социалната сфера: педагози, социални работници и др. Те не отразяват в 

пълнота  изискуемите предметни сечения и разграничения, и нямат задължителен характер. 

Този факт се отразява негативно върху разработването на учебните планове и учебните 

програми във висшите училища както и върху ефективността на практическата дейност . 

Ето защо въпросът, свързан с  разработването на компетентностен модел за социална работа 

и на педагогическа система за неговото изграждане е изключително актуален и значим.  

Анализ на дисертационното изследване: 

Подчинявайки изследователските си намерения на очертаните по-горе потребности, 

докторантката формулира няколко основни въпроси, които определят цялостната логика на 

проучванията и показват ясна изследователска насоченост : 

„1. Възможно ли е да се диференцират и дефинират основните професионални компетенции 

…, и да се изгради компетентностен модел за подготовката на социалните педагози? 

2. Възможно ли е професионалните компетенции да бъдат развивани достатъчно 

резултативно чрез разработена конкретна педагогическа система? 

3. Възможно ли е да се обезпечат в достатъчна степен както целево опосредстваното 

функциониране на разработваната система в репродуктивния и творчески режим на дейност 

на субектите на обучението, така и развитието на образователното пространство в и извън 

факултета?“(става дума за  педагогическия факултет на тракийския университет)? 

Дисертационният труд е с обем 286 стр. и съдържа четири глави, списък на 

използваната литература и приложения. Докторантката е проучила 151 източници, от които 

131 на кирилица, 20 на латиница, 15 нормативни документи и 31 интернет източници. В 

основната част на изложението са включени 32 таблици и 28 фигури.  

Параметрите на изследването са очертани коректно. Изследователската цел е 

дефинирана ясно  и директно насочва към основните изследователски намерения, свързани 



с разработване и апробиране на педагогическа система за целенасочено формиране на 

професионални компетенции в хода на изучаваните дисциплини: Основи и методи на 

социалната работа, Правна регулация на асоциалното поведение, Съвременни политики за 

предоставяне на социална грижа в общността и текущата социално-педагогическа практика 

на студентите от специалност „Социална педагогика“ на Педагогически факултет в 

Тракийски университет. Подбраните методи за осъществяване на дисертационното 

изследване: теоретичен анализ, моделиране, педагогически експеримент, педагогическо 

наблюдение, анкетиране, дидактически тестове, математико-статистически методи 

гарантират неговата надеждност, валидност и представителност. 

 Цялостното изследване е осъществено в продължение на 10 години (2007 – 2017 г.) 

в няколко етапа : теоретико-концептуален етап, в който благодарение на натрупаните 

факти и данни се оформя концептуалната рамка на изследването и се прогнозира 

теоретичната рамка за облика на компетентностния модел; експериментален етап, 

очертаващ  „моделирането на системата за формиране на професионални компетенции, 

прецизиране на дизайна на модела и провеждане на експериментална и диагностична 

дейност с апробация на елементи и компоненти на системата, както и цялостно апробиране 

на системата за формиране на професионални компетенции в педагогическата практика, 

диагностика и обобщаване на емпиричните данни получени входа на апробацията“; 

заключителен етап, в който се осъществява анализ на представителни данни от 

изследователските резултати по ясно определени критерии и се формулират основните 

изводи, свързани с резултатите от експерименталната работа. Формулират се обобщение и 

изводи, очертават се направления за бъдещи научни изследвания. 

Като начало в изследователския си път, г-жа Цвета Делчева прави задълбочен 

теоретичен анализ на основните понятия: „компетентност” ,  „компетенция”, 

„професионални компетенции“, „компетентностен подход“, „социална работа“. 

Социалната работа е разгледана в обособените от докторантката четири проявления „като 

дейност на обществото, като наука, като академична дисциплина и като професия“. В 

процеса на терминологични уточнения, докторантката коректно коментира  същностните 

характеристики и специфика на взаимодействията на набора от термини и понятия, в ясно 

обособена йерархична зависимост. На тази основа са представени и работните понятия, 

които обслужват цялостното изследване. По този начин коректно и професионално 



докторантката пристъпва към конструирането на оперативен професионален 

компетентностен модел(ОПКМ) за нуждите на обучението в специалност „Социална 

педагогика“. Неговото реализиране е насочено към очертаване на цялостната логика на 

изграждане на професионални компетентности, необходими на социалния работник и 

обусловени от целеполагането, подбора и структурирането на учебното съдържание, 

организацията и контрола на образователния процес в една ценностно-ориентирана и 

дидактически обусловена образователна среда.  

Експерименталното изследване е осъществено на богата практическа основа. 

Направени са проучвания на внушителен брой институции. Като експериментална база на 

изследването се използват Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара 

Загора; Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Стара Загора; Община Стара Загора - 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и Превантивно-информационен център по зависимости; Областна 

дирекция на МВР и Детска педагогическа стая – гр. Стара Загора; Затвор – Стара Загора; 

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Самаряни“ и предоставяните от сдружението 

социални услуги за деца и лица; Дом за възрастни хора с физически увреждания – Стара 

Загора; Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – гр. Стара Загора; Дом за деца 

лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Незабравка“ (понастоящем закрит) и ДДЛРГ 

„Мария Терезия“ – гр. Стара Загора; Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) „Малък 

групов дом“ – гр. Стара Загора; ЦНСТ за деца и младежи – Стара Загора; Второ ОУ „П. Р. 

Славейков“, Профилирана Природо-математическа гимназия „Гео Милев“, Гимназия с 

преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“.  

Тази представителна връзка с  институции от  различни сфери на професионална 

социална дейност потвърждава сериозните намерения на г-жа Цвета Делчева да открие 

съществени влияния и закономерности, определящи както същностните характеристики на 

най-важните елементи на професионалните компетентности, основните предпоставки за 

тяхното пълноценно формиране в образователната среда , така и приложението им в 

практиката. 

 В изграждането на ОПКМ г-жа Цвета Делчева извървява поредица от 

изследователски стъпки: Извеждане на изходни постановки на основание, на които се 

конструира ПКМ; Проектиране на компонентите на ПКМ - общ модел на елементите му 



(списък с компетенциите) и неговото конкретизиране чрез клъстеризация; Проектиране и 

разработване на микро-аспектите на ПКМ – описание на съставляващите (елементите) на 

професионалните компетенции (знания, умения, нагласи, поведенчески маркери - 

операционализиране) и разработване на оперативен компетентностен модел на равнище 

учебна дисциплина.  

Цялостния процес на осъществяване на ОПКМ докторантката проектира много 

сполучливо в реална педагогическа среда. В ОПКМ тя включва шест групи професионални 

компетенции, а именно: Компетенции за практикуване на професията на социалния 

работник в рамките на правните и етични норми; Професионални компетенции за 

специализирана социална подкрепа и грижа; Професионални компетенции за подобряване 

на социални политики и практики;  Комуникативни компетенции;  Компетенции за работа 

в екип и в мрежа; Компетенции за професионално развитие. Тяхната смислова цялостност 

и обвързаност, приложими в рамките на конкретни изучавани дисциплини чрез аудиторната 

и извън аудиторната подготовка гарантира тяхната практическа състоятелност.  

 

 ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД : 

Приемам формулираните от докторантката приноси на дисертационното изследване. 

Обобщено, те се изразяват в следното: 

1. При разглеждането на понятията „компетенция” и „професионална компетенция“ е 

постигната е терминологична прецизност и яснота. Откроена е тяхната съотносимост с 

важни за изследването педагогически понятия. Изяснени са основни връзки и отношения.  

2. Конструиран и верифициран е оперативен компетентностен модел на професионални 

компетенции за социална работа за целите на обучението. Моделирана е цялостна система 

за формиране на професионални компетенции.  

3.Разработен е диагностичен инструментариум, чрез който се констатира устойчива 

положителна обратна връзка. Наблюдават се положителни изменения и в мотивираността, 

рефлексията и саморефлексията.  

4. На базата на констатираните потребности, закономерности и влияния са разработени две 

самостоятелни избираеми учебни дисциплини като допълващ елемент от подготовката на 

студентите за бъдещата им професионална дейност: „Съвременни политики за 



предоставяне на социална грижа в общността“ и „Правна регулация на асоциалното 

поведение“  

Авторефератът отразява адекватно хода и резултатите от цялостното изследване. Г-жа 

Цвета Делчева има седем публикации, публикувани в престижни издания и директно 

свързани с изследваната проблематика. 

Въпрос към докторантката: 

Кои според докторантката са общите и различните съставни елементи в 

професионалните характеристики на специалистите, завършващи университетските 

специалности: „Социална педагогика“ и „Социални дейности“, базирани на обособените 

предмет-обектни територии?  

Заключение: 

  Направеният анализ на цялостното дисертационно изследване ме убеждава в 

професионалната компетентност на докторантката, в умението й да осъществява дълбинни 

анализи на сложни явления и да постига значими изследователски резултати. Това ми дава 

основание да препоръчам на членовете на уважаемото Жури да присъди  на г-жа Цвета 

Апостолова Делчева образователната и научна степен “Доктор”  по научната специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика“, област на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

3.08.2017 г.                                                     Рецензент:………………………………………… 

                                                                                             ( Проф. д-р Емилия Василева) 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 


