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1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в 

научно и научноприложно отношение. Степен и нива на актуалността 

на проблема и конкретните задачи, разработени в дисертацията – За 

обект на дисертационния труд е избран актуален за социалната практика 

проблем, а именно проблемът за  динамиката на социалния интерес  в 

образователния процес при лица, лишени от свобода като предиктор на 

социалното им включване. 

2. Степен на познаване състоянието на проблема и творческа ин-

терпретация на литературния материал - Авторът на дисертационния 

труд показва висока информираност за изследвания проблем. Като 

доказателство за това могат да се посочат много и различни по характер 

аргументи, но един от най-значимите след тях е насочеността на 

изследването, основано на задълбочено познаване на съвременните 

постижения на науката и богатия емпиричен материал от 

пенитенциарната практика. Изследването е замислено и осъществено 

като възможност за промяна в социалният интерес на лица, лишени от 

свобода. В предварителен и в процесуален план акцентът в 

изследователската работа е поставен и върху  детерминирането на 

индикатори, по които да се съди за резултатите от възпитателната и 

корекционната работа, постигнати чрез прилагане на образователен 

подход. На основата на тези индикатори се цели да се направи прогноза за 

ефективността на социалната вградимост в бъдеще на лицата, лишени от 

свобода, но участващи в образователен процес. Основополагащо в 

изследователската работа е разбирането на А. Адлер, че хората от така 

нареченият от него „управляващ” тип, към които принадлежат и 

престъпниците, имат ниско равнище на  социален интерес. Тяхното  

поведение  не е ориентирано към сътрудничество и намиране на своето 

място в обществото, а към удовлетворяване на собствените интереси, без 

да се отчитат обществените такива. Такъв стил на живот често води до 

нарушения на обществените норми и до престъпления.   



 

 

3. Съответствие на избраната методика на изследване и поставена-

та цел и задачи на дисертационния труд с постигнатите приноси – За 

обективността, надеждността и валидността на представените 

изследователски резултати може да се съди  и по характера на избраната 

методология. Това е основание да се спра по-подробно на нея. Считам, че 

избраният от автора на дисертационния труд подход за изследване на 

социалния интерес на представители на различни области от социалната 

практика е много правилен. Проследяването на динамиката на социалния 

интерес и във възрастов план е надеждна основа за даване на научен 

отговор на основния въпрос в изследователската работа. Така например в 

изследването са приложени верифицирани методики за изследване на 

социалния интерес на представители на различни възрастови групи – деца 

в предучилищна възраст, студенти от педагогическите специалности, 

родители, лица лишени от свобода на различна възраст. Тези методики и 

съответният им инструментариум дават възможност за повторно 

приложение на изследователския подход и верификация на получените 

резултати. Считам, че създаването на авторски методики и 

адаптирането на редица съществуващи такива и обединяването им в 

изследователска система е ценен принос за обогатяване на методологичния 

базис на изследването.  Така например методиката за изследване на 

социалния интерес при деца от предучилищна възраст години представлява 

батерия от игрови ситуации и процедури за установяване степента на 

развитие на социалния интерес. Батерията включва тестове като 

Социометрична игра „Две къщи”, апробация на теста на Смирнова и 

Холмогорова; Диагностична игра „Ръкавички” по идея  на Л. С. 

Римашевская,  българска адаптация и апробация;   Диагностична ситуация 

„Злият магьосник” по идея на Ж. Стойкова, създадена като модификация 

на методика на моментните разрези на  Т. А. Репина;  Диагностична 

ситуация „Картичка за рожден ден” по идея на  Д. Б. Элконин и  А. Л. 

Венгер; Въпросник за родители (Ж. Стойкова), разработен на базата на list 

of home responsibilities, съставен в светлината на индивидуалната 

психология. Тези и редица други тестове сами по себе си са ценен 

изследователски инструментариум, но подбрани и ориентирани към 

главното изследователско намерение на проф. Стойкова са надежден базис 

за пълнотата, надеждността и обективността на изследователските 

резултати.   Доказателство за това са представените в дисертационния 

труд съпоставки на изследователските резултати с вече научно изведени 

норми, напр.   нормите за социализация на деца  от същата възраст, 

описани от Сюзън Игнелзи или съответствието на въпросите от 

въпросника на критериите за социализация, представени от Рой Кърн и 

Уилиам Кърлет.  Критериите за оценка на изследователските резултати 

пряко произтичат от критериите, върху които е базирана  цялата батерия 



 

 

на изследователския инструментариум -  Отношение към другите, 

Отношение към връстниците, Отношение към  средата  и членовете на 

семейството, Социо-комуникативни умения. Общуване с другите, 

Сътрудничество, Помощ и др. 

Ценността на изследователските резултати се подсилва и от факта, 

че използваните методики са предварително апробирани, а използваните 

норми за оценка са проверени. Например  апробацията е направена при деца 

от предучилищна възраст, които са отглеждани в семейна среда и 

посещават детска градина, а изследването на социалния интерес и 

мотивацията за постижения при студенти е направено в духа на  

разбирането, че човешкият живот е ценен само в тази степен, в която  

способства за повишаване ценността на живота на другите хора.  

Мащабността на изследването предполага използване на сложен 

комплекс от изследователски подходи, технологии и присъщия им 

инструментариум. Избраната цел, определеният предмет и 

формулираните три научни допускания се отнасят към сложен причинно-

следствен процес, в който възпитателната, образователната и 

корекционната работа са основен фактор.  Апробирането на създадения от 

автора  модел в пенитенциарната практика за развитие на социалния 

интерес в стимулираща образователна среда дава възможност не само да 

се анализират резултатите от конкретното изследване, но и да се  осигури 

методологически базис за приложението на този модел за развитие на  

социалния интерес на лица, лишени от свобода  в образователна  среда  и в 

други местата за изпълнение на наказания. Важно е да се подчертае, че 

авторът не се стреми към универсализация на този модел, а към разбиране 

на неговата научна обоснованост. Точно това го прави отворен и може да 

бъде непрекъснато актуализиран. 

4. Научни и/или научноприложни приноси на дисертационния 

труд: формулираните от автора на дисертационния труд приноси 

произтичат от действително осъществената от него изследователска 

работа и напълно съответстват на потребностите на социалната 

практика. Приносите условно могат да бъдат диференцирани в следните 

групи:  

А) Научно-теоретични приноси:  

 Обогатена е теорията в разглежданата област чрез предприетото 

проучване  и анализ на изследванията за социалния интерес  в контекста на 

концепцията на А. Адлер. Това е илюстрирано чрез: резултатите от 

емпирично проучване на  изоставането  при формиране на активната реч 

на  недоносени деца, отглеждани в институция; конструиране на методика 

за изследване на социалния интерес при деца в предучилищна възраст и 

нейната апробация  и изследване на мотивацията за постижения и 

социалния интерес при студенти.  



 

 

 Теорията е обогатена и с  анализ на същността на престъплението 

и наказанието „лишаване от свобода“ и разбирането на социалния интерес 

като предиктор на бъдещото социално включване на лица,  лишени от 

свобода.  

Б) Приноси към емпиричните измервания:  

 Изследването  с участието на  Учащи и Неучащи,  лишени от 

свобода показа ясно влиянието на обучението в образователна среда на 

лица, лишени от свобода, за повишаването на равнището на социалния 

интерес.  

 За пръв път у нас предприетото изследване върху емпиричните 

приложения на концепцията за социалния интерес са откроени полови 

различия, които се проявяват под  влиянието на образователната среда.  

В) Научно-приложни приноси:  

 Предложена е научна концепция за  приложение на  Модел за 

развитие на  социалния интерес  в образователна  среда  в местата за 

изпълнение на наказания.  

 Разработен е цялостен Модел   за развитие на  социалния интерес на 

лица, лишени от свобода  в образователна  среда  в местата за изпълнение 

на наказания.  

 Чрез апробирането на част от основните елементи на предложения 

Модел в Затвора в гр. Стара Загора  е улеснено приложението му в други 

места от сроден характер.  

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, харак-

тер на изданията, в които са отпечатани – списъкът  на публикациите е 

доказателство за техния достатъчен брой, а тематичната им ориентация 

– за принадлежността им към изследователското поле в дисертационния 

труд. Считам, че актуалността и новостта на изследователската работа 

прави публикациите по тази проблематика изключително полезни. Те имат 

функциите не само на източник на информация  в гносеологическото поле 

на изследвания проблем, но и на методология за бъдеща изследователска 

работа на други учени в тази насока;  

- отражение в науката - използване и цитиране от други автори, в други 

лаборатории, страни и пр. – Въпреки че изследователските резултати са 

нови и тепърва ще са обект и на други научни изследвания, може да се 

твърди, че те са цитирани в различни научни публикации на авторитетни 

издания. 

6. Съответствие на автореферата на дисертационния труд – 

Авторефератът напълно отразява извършената изследователска работа, 

представена в дисертационния труд на проф. Стойкова.  

7. Мнения, препоръки и бележки – дисертационният труд е 

иновативен и с висок принос за социалната практика.  



 

 

8. Заключение с ясна положителна или отрицателна оценка на ди-

сертационния труд – изразявам категоричната си положителна оценка за 

дисертационния труд. 
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