
Становище 

на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска относно 

дисертационния труд на  Цвета Апостолова Делчева на тема: 

„Система за формиране на професионални компетенции у студентите  

по социална педагогика” 

в област на висше образование  1. Педагогически науки,  професионално направление 

1.2. Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика 

                                           

                                              Формален профил на дисертацията 

Представен за становище е прецизно организиран комплект от материали: дисерта-

ционен труд, приложения, автореферат, публикации. Всички условия и изисквания за при-

добиване на научната степен „доктор” по чл.6, ал.2 и 3 и чл.12, ал.2, 3, 4 и 5 на ЗРАСРБ са 

спазени. Числовите и съдържателните параметри относно обем на дисертацията (277 стр. 

основен текст) и автореферата (48 стр.), литература от 151 заглавия (131 на кирилица, 20 

на латиница, 15 нормативни документи, 31 интернет източници), публикации (8) отговарят 

изцяло на изискванията на ЗРАСРБ,  Правилника за прилагането му и Правилника за раз-

витие на академичния състав на Тракийски университет. 

В структурно-композиционен план дисертацията обхваща увод, в който е включена 

концепцията и работната програма, четири глави, изводи и обобщения, списък на използ-

ваната литература и приложения. Като логически конструкти те представят изследването в 

неговото функционално единство и интегритет между теоретичните, експерименталните и 

практико-приложните аспекти, етапи, емпирични  резултати и интерпретации по темата. 

Дисертационният труд като архитектоника, стил и език е безупречен, притежава  

богата и коректна научна стилистика. 

Техническото изпълнение е впечатляващо, информацията е подкрепена с оригинал-

ни визуални изображения, монтирани на съответните места. 

                           Съдържателен профил на дисертационния труд  

Дисертацията е разположена в сложно изследователско поле, защото социално-

педагогическата сфера е трудна, комплексна, многопосочна, перспективна и се нуждае от 

професионалисти със солидна подготовка, нагласа и мотивация за реализация. 



В този контекст могат да се коментират основните сюжетни линии на изследването , 

които бележат и силните страни на дисертацията. 

Първо,  безспорната актуалност на работния проблем и тематичната опция, които са 

убедително представени и обосновани.  Аргументите на докторанта за насочеността към 

темата е провокирана от сериозни дефицити в социалната и академичната практика: отсъс-

твието на професионален стандарт относно качествата и компетенциите на работещите в 

социалната сфера; липсата на ранжировка между понятията „компетенция”, „професио-

нална компетенция“ и свързаните с тях общонаучни и педагогически понятия; необходи-

мостта от „формирането и развиването на професионални компетенции като личностно 

качество и като образователен конструкт”,  а в същото време  „недостатъчната подготовка 

на студентите за покриване на обществените потребности” (по думите на  автора).  

Второ, дизайнът на изследването се отличава със строга ангажираност: концептуал-

ната рамка и методологичните параметри на изследването са внимателно обмислени, всич-

ки необходими компоненти (цел, хипотези, задачи, обект, предмет, контингент, етапи) са 

налични, точно дефинирани, в субординация с темата, в пълно съответствие помежду си, 

формиращи замисъла и локацията на експерименталната процедура. Прави впечатление, 

че методите са добре подбрани и селектирани, а изследователският инструментариум е 

сполучливо конструиран. Критериите и показателите са обвързани със скала за оценяване, 

осигуряваща както емпиричните, така и теоретичните  граници на експерименталния мо-

дел и система.  

Трето, докторантката познава социалната сфера в детайли като се насочва към тео-

ретичния анализ от позиците на дедуктивно-индуктивния подход. В рамките на четири па-

раграфа е направен компетентен обзор на литературата по проблема. Основателно специа-

лен акцент е поставен върху категориалния апарат. Изведени са няколко работни катего-

рии, като централно се явява понятието „професионален компетентностен модел“, защото 

в него са съсредоточени изискуемите качества, необходими за социалния педагог, които 

ще гарантират ефективното изпълнение на специфичната му дейност.  Работното опреде-

ление на Делчева, че ПКМ е „набор от компетенции, организирани в обща матрица по на-

чин, който съответства на нуждите (на конкретна организация), и в който всички компе-

тенции и тяхното разпределение са организирани по определени критерии” е отправната 

точка  за реализация на експерименталната програма.  



Четвърто, налицe е задълбочено познаване на социалната материя, теоретичните 

постановки, методиката, академичната практика и специалността „Социална  педагогика“ 

във висшите училища у нас като стабилен фундамент на изградения от Делчева  професио-

нален компетентностен профил на социалния педагог/работник. Докторантката се е ориен-

тирала към симбиозата от системния и компетентностния подходи. Чрез пунктуален ком-

паративен анализ са представени емпиричните резултати, които впечатляват с обхват, пре-

цизност и вътрешна свързаност.   

Пето,  качествата на теоретико-емпиричния компетеностен модел и моделът на пе-

дагогическата система за формиране на професионални компетенции . Като органическо 

единство те са съдържателно богати, мобилни, аргументирано представени чрез всички 

възможни професионални връзки, направления и функционална конструктираност. Разра-

ботеният от докторанта оперативен професионално-компетентностен модел е дву-пластов 

и обхваща два взаимносвързани и взаимнопредполагащи се конструкта:  каталог  на про-

фесионалните компетенции за социална работа, обединени в клъстъри, които се формират 

в хода на обучението по съответните дисциплини и каталог с елементите на модела – опи-

сание на конкретните съставки на формираните професионални компетенции - знания, 

умения, отношение, поведенчески индикатори. Те изграждат съдържателната страна на 

целите на обучението, играят ролята на дескриптори на крайните резултати  и по този на-

чин предопределят учебното съдържание и процеса на обучение. 

Шесто, структурно-функционалният модел дава заявка за пълноценна академична 

работа. Това не е случайно,  моделът е рефлектор както на широката теоретична осведоме-

ност и богата ерудиция на авторката, така и на дългогодишната й опитност като социален 

работник, което се отразява върху неговата научна стойност, коефициент на полезност и  

перспективност. За качеството на процедурата допринася и избрания от авторката подход 

на саморефлексията като изследовател.  

Какви ползи носи оперативният компетентностен модел и система:  

- за академичната подготовка – уточнени  целеви, съдържателно-концептуални и 

процесуални компоненти на обучението; уточнени параметри на контрола и оценката на 

компетенциите в съответната образователна и квалификационна степен и група;   



- за социално-педагогическата практика – изгражда адекватна на обществените по-

требности система за търсене, откриване и реализация на кадри с качествена подготовка, 

притежаващи необходимите компетенции по специалността.  

 Приноси на дисертационния труд: 

 изследването и резултатите от него като надежден емпиричен материал компенси-

рат в голяма степен дефицити по работната тема в социално-педагогическата и ака-

демичната практика; 

 изследователската процедура в съчетание с професионалната компетентност на 

докторанта е еталон на систематично научно изследване; 

 представен е качествен текст с възможност за практическо приложение в академич-

ната подготовка на бъдещите специалисти по социална педагогика. 

Препоръки към докторанта: 

- дисертационният труд да се обработи и издаде като книга/помагало за социалната и 

педагогическата практика; 

- по темата да се предложи разработването на междууниверситетски проект, включ-

ващ факултети, подготвящи специалисти по социална педагогика с оглед разширя-

ване на модела и неговото популяризиране и приложение. 

     Авторефератът проектира съдържанието на дисертационния труд и следва неговата 

логика, отразява обективно теоретичните, експерименталните и практико-приложните ас-

пекти по проблема. 

Депозираните публикации са подчинени на темата и са определен принос към по-

пуляризирането на емпиричните резултати и изводи на изследването. 

 

Внимателният прочит на представените материали показва професионалната ком-

петентност на докторанта, детайлното познаване на социалната и педагогическата сфера, 

умение да работи с аналитична, емпирична и статистическа информация, умение да фор-

мулира и доказва научни хипотези, да поставя на дискусия нови изследователски пробле-

ми. Това са основанията ми да гласувам с положителен вот присъждането на ОНС „док-

тор” на Цвета Апостолова Делчева.   

 

 

01.08.2017  г.,  

Ст. Загора                                          Становището е изготвено от доц. Ст. Динчийска:     


