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РЕЦЕНЗИЯ 
 

от доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда, 

Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора 

 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научна степен „Доктор“ в област на висше образование 1. „Педагогически 

науки“, професионално направление 1.2. „Педагогика“ по научна 

специалност „Теория на възпитанието и дидактика“.  

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на 

научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 

1374/08.06.2017г. на Ректора на ТрУ.  

Автор на дисертационни труд: ас. Цвета Апостолова Делчева.  

Тема на дисертационния труд: „Система за формиране на 

професионални компетенции у студентите по Социална педагогика“.  

Научен ръководител: доц. д-р Стефка Иванова Динчийска  

Форма на обучение: задочна  

 

 

 

1. Данни за докторанта  

От представената ми документация установявам, че асистент Цвета 

Апостолова Делчева е родена 11.06.1960 г. в гр. Елхово. 

През 1986 г. завършва висше образование (ОКС Магистър) в СУ „Св. 

Климент Охридски“ по специалност Философия. В периода 1999-2000 г. 

получава следдипломна квалификация „Социален педагог“ в ИПКУ към 

ТрУ – Ст. Загора. През 2011г. Цв. Делчева завършва квалификационен 

курс за професионално обучение „Кейс мениджър“, а в периода 1992-

1995г. е участвала в 7 семинара по позитивна психотерапия, 

психосоматика и фамилна терапия.  Асистент Цв. Делчева владее руски и 

френски език. 

В периода 1986-1991 г. Цв. Делчева работи като учител по 

философските дисциплини в СОУ „Св. Княз Борис I“ в гр. Асеновград. От 

1991 г. до 2013 г. работи като социален работник (старши експерт, 

специалист) в Дирекция Социално подпомагане – Ст. Загора. От 2013 г. до 

настоящия  момент е асистент към катедра Педагогически и социални 

науки на Педагогически факултет на ТрУ – Ст. Загора. Преподава по 
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учебни дисциплини в областта на История на педагогиката и българското 

образование, Теория на възпитанието и дидактика, Социална педагогика и 

др. 

 

2. Данни за докторантурата  

Асистент Цвета Апостолова Делчева е записана в задочна 

докторантура към катедра „Педагогически и социални науки” със Заповед 

№ 146 от 23.02. 2007 г. на Ректора на Тракийския университет – Ст. Загора. 

Със заповед № 1484 от 26.10.2011 г. Цв. Делчева е отчислена с право на 

защита. Дисертационният труд е обсъден в катедра „Педагогически и 

социални науки” на Педагогическия факултет при Тракийския университет 

и е насочен за защита на заседание на катедрения съвет, проведено на 

22.05.2017 г. (протокол № 7). Констатацията ми е, че са спазени всички 

изисквания на Закона за РАСРБ и Правилника за неговото приложение. 

 

3. Характеристика на дисертацията  

Обща характеристика на дисертационния труд 

Предложеният дисертационен труд е в общ обем 286 страници и 134 

страници приложения. 

Структурата на дисертационния труд изпълнява изискванията на чл. 

44 (2) от Правилника за развитието на академичния състав в Тракийски 

университет – Стара Загора. Тя включва увод, четири глави, изводи и 

заключение, използвани източници и приложения. Дисертационния труд е 

оформен с прецизност, висока култура на структуриране, писмено 

изложение и форматиране. 
 

Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем  

в научно и научно-приложно отношение 

Дисертационният труд откликва на актуалните потребности на нашето 

общество и висше образование. Изхождайки от динамичните социални 

процеси, изискванията на пазара на труда и необходимостта от 

осигуряване възможности за професионална реализация и развитие на 

студентите от специалност Социална педагогика, авторката акцентира 

върху проблема за професионалните компетентности на бъдещите 

социални педагози. Търсени са възможности за разрешаване на 

съществуващото противоречие между обективните социални и 

институционални изисквания към образованието на социалните педагози и 
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тяхната реализация, от една страна, и запазване на академичността, от 

друга.  
 

Степен на познаване на състоянието на проблема и творческа 

интерпретация на литературния материал 

Представеното в дисертационния труд проучване на научните 

разработки и публикации в обсега на темата демонстрира висока степен на 

познаване на проблематиката. На базата на проучените общо 151 

източника, от които 131 на кирилица и 20 на латиница, докторантката е 

направила задълбочен анализ на всички аспекти на темата на 

дисертацията. Изложението в дисертационния труд се отличава с научен 

стил, логичност и обоснованост. Позициите на авторите са осмислени, с 

изключителна коректност при позоваване и цитиране. Докторантката 

демонстрира познаване и коректно позоваване на актуалната европейска и 

национална нормативна уредба в сферата на образованието и социалната 

работа. 

Ас. Цв. Делчева  представя задълбочен многопластов научен анализ на 

актуалните специфика и потребности на социалната работа и социално-

педагогическа дейност като практика в системата от институции; 

обвързването им в система с научните основи, учебната документация и 

квалификационната характеристика като фундамент за академичната 

подготовка на социалните педагози; системата от професионални 

компетентности и техните елементи, както и процеса на формирането и 

развитието им като интерактивна интегрирана лична, афективно-

мотивационна и професионална ангажираност на страните, участващи в 

него.  

Представеният труд впечатлява със задълбоченост и изключителна 

логичност между различните части на дисертацията, яснота на изказа, 

пълнота на обосновката на компонентите и очертана връзка с темата. 
 

Съответствие на избраната методика на изследване и поставената цел 

и задачи на дисертационния труд с постигнатите резултати 

Концепцията на изследването е представена в увода с подчертана 

компетентност, логичност и научност: 

 Ясно са формулирани обекта, предмета, целта и задачите, 

хипотезата (подхипотезите) на изследването; 

 Прецизно и обхватно са определени критериите и показателите, по 

които се интерпретират резултатите от изследването; 
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 Определен е понятийно-категориалният апарат, изведени и 

задълбочено са анализирани изходните понятия – система, системен 

подход, системен анализ, социалната работа като система, системен 

подход в СР, компетентност, компетенция, компетентностен подход в 

образованието, професионална компетентност и компетенции (вкл. и на 

педагога), професионални компетенции за социална работа и др. (Първа 

глава); 

 За целите на дисертационното изследване е разработена 

комплексна методика, включваща теоретичен анализ, моделиране, 

педагогически експеримент, педагогическо наблюдение, анкетиране, 

дидактическо тестиране. Разработена е широк инструментариум, 

съответстващ на планираните методи; 

 За осигуряване възможност за проверка на научната хипотеза е 

реализирано широко емпирично изследване. Елементите му са подбрани и 

организирани съобразно изискванията за осигуряване на научна 

обективност – определяне на групите, продължителността на проучването 

и неговите фази; реализиране на всяка фаза чрез ръководство на дейности, 

дидактически тестове, анкетно проучване, съчетаване на подходящи 

интерактивни подходи и др. Приложените подход и методи на изследване 

осигуряват получаване на комплексни данни за решаване на поставените 

задачи на дисертационния труд. 

 Разработени са и изпълнени със съдържание обхватни модел 

(Втора глава) и система за формиране на професионални компетенции у 

студенти по Социална педагогика (Трета глава), чрез която се създават 

условия за тяхното формиране и развиване. 

 Чрез система от математически и статистически методи са 

обработени първичните данни за откриване на корелации и обстойно са 

представени изследователските резултати. Реализиран е задълбочен анализ 

на резултатите от изследването. (Четвърта глава) 

 Изведени са обобщения и изводи за обогатяване на 

педагогическата теория и практика.  

 Обособени са насоки за бъдещи научни изследвания и 

технологични разработки в проблемната област в образователната 

практика (в частност обучението в специалност Социална педагогика). 

 

4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд  

Предложеният дисертанионен труд притежава неоспорими научни и 
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научно-приложни приноси. Водещите сред тях са: 

Приноси на теоретично равнище: 

 систематизиране на основни концепции и варианти за приложение 

на системния подход и системния анализ в научното и в учебното 

познание, както и на пресечни точки и съчетания между тях; 

  анализ на същността на понятията „компетенция” и 

„професионална компетенция“ и свързаните с тях общонаучни и 

педагогически понятия. 
 

Приноси на научно-приложно равнище: 

 Разработени и изпълнени със съдържание обхватни и отворени за 

доразвиване и допълване:  

o оперативен компетентностен модел на професионални 

компетенции за социална работа;  

o система за формиране на професионални компетенции у студенти 

по Социална педагогика, чрез което се обогатява педагогическата 

теория и практика; 

o Разработени са две самостоятелни избираеми учебни 

дисциплини: 

 „Съвременни политики за предоставяне на социална грижа в 

общността“  

 и „Правна регулация на асоциалното поведение“ като 

съществено допълнение към подготовката на студентите за 

бъдещата им професионална дейност и развитие. 

o Разработен е диагностичен инструментариум за устойчива 

обратна връзка. 

 

5. Публикации по дисертацията  

Представените 8 публикации, свързани с темата на дисертационния 

труд, осигуряват достъп до резултатите от научните търсения на 

докторантката чрез участия в Балканския конгрес, Международни 

конференции и научните издания на Тракийски университет и 

Педагогически факултет – Стара Загора.  

 

6. Оценка на автореферата  

Авторефератът съответства на изискванията и отразява 

съдържанието на дисертационния труд. В него са представени синтезирано 

актуалността и мотивите за избор на изследователския проблем; 
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методологичната рамка на изследването; структурата на дисертационния 

труд, обхващаща четири глави, посветени на теоретичните постановки на 

проблема, теоретико-емпиричен компетентностен модел за социална 

работа, модел за педагогическа система за формиране на професионални 

компетентности на студентите от специалност Социална педагогика, 

описание на изследването и анализ на  резултатите; заключение и изводи; 

приноси в дисертацията и резюме на английски език. 

 

7. Препоръки  

Демонстрираните в представения дисертационен труд качества на ас. 

Цв. Делчева като ерудиран, задълбочен и прецизен изследовател, ми дават 

основание да й препоръчам да продължи научните си търсения в 

обособените от нея насоки и технологични разработки в проблемната 

област – академичното образование в специалност Социална педагогика.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представеният дисертационния труд отговаря напълно на 

изискванията на националната законова уредба и на ПРАС на ТрУ – Стара 

Загора за докторска дисертация. Той е актуално и значимо научно и 

научно-приложно изследване с оригинален принос и демонстрира широка 

научна компетентност на авторката и способност за самостоятелни научни 

изследвания. Въз основа на това предлагам на научното жури да гласува 

положително за присъждане на Цвета Апостолова Делчева на 

образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Теория 

на възпитанието и дидактика”, област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 

 

 

 

05.08.2017.                                  Изготвил рецензията: .................................... 

гр. Ст. Загора                                                             /доц. д-р Ив. Шивачева/ 
 


