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Върху дисертационен труд на проф. д-р Жанета Стойкова Добрева 

„ Динамика в развитието на социалния интерес на лица, лишени от 

свобода в образователна среда в места за изпълнение на наказания” 

За присъждане на научната степен „Доктор на науките” на Тракийския университет  – 
катедра „Педагогически и социални науки”- ФП 

Област на висшето образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 

1.2.  Педагогика, Научна специалност – Теория на възпитанието и дидактика 

 

 Представяне и оценка на хода и етапите на процедурата  

Представеният дисертационен труд, документация и научна продукция и 

проследяването на хода на цялостната процедура във връзка с исканата научна степен, 

отговарят на условията и изискванията за придобиване на научна степен „доктор на науките” 

по получили акредитация от НАОА  докторски програми, в съответствие със Закона за развитие 

на академичния състав в Р България (ЗРАСРБ) и Правилника в Тракийски университет. 

Проектът за дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките” е 

утвърден и обсъден от разширен състав на Катедра „Педагогически и социални науки”- 

в ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски”, проведено на 21.06. 2017 г. Становището на КС е, че 

проектът притежава всички качества, необходими за тази научна степен и на него е 

взето единодушно решение за откриване на процедура за официална защита. 

Биографични данни и академичното развитие 

 Проф. д-р Жанета Стойкова е родена на 29.09.1959 г. в гр. Стара Загора. 

Средното си образование е получила в родния си град през 1977 г. Висше  образование 

завършва с отличен успех в СУ „Св. Кл. Охридски”- ФФ, през 1982 г. по специалност 

„Психология”  с втора специалност „Български език”. Тя е придобила научната и 

образователна степен „доктор” по психология през 1990 г.  Темата на доктората е : 

„Влияние на индивидуалните различия в емоционалността при усвояване на рискова 

дейност”.  Хабилитира се през 2006 г. в  ПФ на Тракийски университет- Ст. Загора 

в специалност” Психология” по Педагогическа и възрастова психология”- шифър 

05.06.05. От 2012 г. заема академичната длъжност професор в Тракийския университет 

по Специалност „Психология”- Възрастово развитие и консултиране.  

 Академичната й кариера обхваща близо единадесет години като преподавател в 

ПФ на ТрУ- Стара Загора, от които шест години като доцент (2006-2012) и пет години 

до този момент като професор. В този период  има две специализации в чужбина: през 

2008 г. International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes (ICASSI), Гиор, 

Унгария  и през 2010 г. International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes 

(ICASSI), Пояна Брашов, Румъния. 



 Проф. д-р Ж. Стойкова има над 60 публикации в специализирани научни 

списания в България, Великобритания, Македония, Полша, Русия, Турция , САЩ и 

Украйна, от които 9 самостоятелни монографии и 5 книги в съавторство в т. ч. с 

чуждестранни учени. Участвала е с доклади в девет международни форуми и е била 

член  на международната научна редакционна колегия на Четвърти Балкански конгрес 

по образование, 2007 ( Стара Загора, България) и член на организационния борд на 

Пети Балкански конгрес по образование, 2009 (Одрин, Турция). Членува в няколко 

международни организации по психология и естествени науки (САЩ, Австрия и Русия) 

и е съосновател и Председател на Българско общество по Индивидуална психология. 

 Проследяването на академичното развитие на проф. д-р Жанета Стойкова 

показва траен, последователен и устойчив интерес в граничната област между 

педагогиката и психологията, което е предпоставка за избор на тема и научна 

изследователска концепция в настоящия дисертационен труд.   

 

Преценка на приносите в дисертационния труд и в научната продукция 

 Дисертационният труд отговаря на всички критерии  по съдържателни и формални 

изисквания за научната степен „доктор на науките”. Целта на изследването е напълно 

осъществена и са направени значими изводи за педагогиката и теорията на възпитанието. В 

резултата е създаден, апробиран и се обосновава необходимостта от прилагане на 

концептуален модел за развитие на социалния интерес в контекста на актуална 

образователна среда на лица, лишени от свобода с оглед на социалното им включване.  

 В справката за приносите кандидатът е обобщил сполучливо и коректно научно-

теоретични, емпирични и приложни основни приноси, които могат да се изведат от 

проведеното дисертационно изследване. Те могат да се представят  по следния начин: 

 

  Научно-теоретични приноси  

 1. Обогатени са подходите в академичните полета на теорията и психологията на 

възпитанието чрез анализ на изследванията за социалния интерес в контекста на 

концепцията на А.Адлер, с което се развива и утвърждава този подход в България.  

 2. Осъществени конкретни емпирични проучвания с инструментариум на : 

    - изоставането при формиране на активната реч на недоносени деца, отглеждани 

в институция, с което се обогатява социалната педагогика и детската психология 

 -  конструиране, модификация и апробация на методика за изследване на социалния 

интерес при деца в предучилищна възраст, която обогатява педагогическата диагностика 

 -  на мотивацията за постижения и социалния интерес при студенти, което се 

съотнася с възрастовото, кариерното и личностно консултиране в университета 

 

  3. Анализът на същността на престъплението и наказанието „лишаване от 

свобода“ и интерпретацията на разбирането на социалния интерес като предиктор на 

бъдещото социално включване на лица, лишени от свобода, доразвива социално-

педагогическите и психологическите изследвания в пенитенциарната сфера.     

 Приноси към емпирични педагогически измервания    

 1. Изследването на влиянието на участие в дейности за обучение в 

пенитенциарната сфера потвърждава изводите за ролята на образователна среда за 

повишаване на равнището на социалния интерес при лица, лишени от свобода.  



 2. За пръв път в България  в изследването върху емпиричните приложения на 

концепцията за социалния интерес са откроени полови различия, които се проявяват 

под влиянието на образователната среда.  

 

 Научно-приложни приноси в пенитенциарната педагогика 

 1. Предложена е научна концепция за приложение на Модел за развитие на 

социалния интерес в образователна среда в местата за изпълнение на наказания,  което 

обогатява методиката на социална е педагогическа работа в пенитенциарната сфера.  

 2. Разработеният цялостен Модел за развитие на социалния интерес на лица, 

лишени от свобода, в образователна среда в местата за изпълнение на наказания,  дава 

възможност за изработване на адекватни съвременни педагогически технологии, 

метоси и средства в системата на корекционно-възпитателна работа .  

 3. Апробирането на част от основните елементи на предложения Модел в 

Затвора в гр. Стара Загора не само доказва неговото успешно функциониране, но 

улеснява пренасянето и прилагането му в други места от сроден характер и обогатява 

инструментариума да социално- педагогическа работа.  

 

 Научно-приложни приноси в психолого-педагогическата диагностика 

 4. Конструирана и апробирана методика за изследване на социалния интерес при 

деца в предучилищна възраст с батерия от игрови тестове и ситуации разработени от 

руски психолози като инструменти и техники, които да могат да се използват в 

областта на предучилищната педагогика и психологическа диагностика. 

 5. Разработен от автора модифициран вариант на въпросник за родители 
съставен в светлината на индивидуалната психология от Маккоули и Кетлийн Уолтън 

Синди, който е релативен на нормите за социализация на децата в предучилищна възраст, с 

което се разширяват възможностите за приложение в консултативната работа. 

Преценка на автореферата и публикациите по темата на дисертацията 

Авторефератът отговаря на всички изисквания и представя цялостно 

структурата и съдържанието на дисертационния труд, приносите и публикациите.  

Основната научна продукция на кандидата, за която е получил и академичната 

си длъжност професор, е в областта на възрастовата и педагогическата психология  -

възрастово консултиране, възпитателна и превъзпитателна работа при деца с 

емоционално-поведенчески проблеми и отглеждани в институции. Проф. д-р Стойкова 

следва постоянна и неотменна линия на научно дирене насочена към проблемите на 

възрастово развитие и консултиране- модели, теории и практики ( индивидуални и 

възрастови особености на развитие на деца в риск, пенитенциарни модели и практики).   

От общия брой 60 публикации, посочени в творческата автобиография, 

половината са включени в списъка по темата на дисертационния труд - 30 на брой. 

Една трета от тях  са по-тясно насочени към темата на дисертацията и обект на 

изследване и са издадени след 2012 година. Останалите показват пътя на развитие на 

изследователския интерес и публикационната активност на автора в научното 

направление  на този труд и по отделни теми и аспекти трасиращи проучването в него.  

 Те са направени в продължение на 18 години със средна стойност по 1,5 на 



година както следва: 1999 г. – 1бр.; 2000 г.-2 бр.; 2005 г.-1 бр.; 2006 г.-2 бр.; 2007 г.- 1 

бр.; 2008 г. -3 бр.; 2009 г.- 1 бр.; 2011г.-6 бр.; 2012- 2 бр.; 2013 г.- 3 бр.; 2014 г.-1 бр.; 

2015 г.-1 бр.;2016 г.-2 бр.;2017 г.-3 бр.(1 под печат).  

Публикациите са разпределени в следните научни жанрове:  

-  Книги и монографии- общо 9 бр. : 

Самостоятелно авторство – 5 бр.:Една е по темата на  дисертацията, 
свързана с обекта на изследване – динамика на социалния интерес 

( „Възрастово развитие и еволюция на социалния интерес”,Ст. Загора, 2016).  

- Участие в колективни монографии и книги - 4 бр. издадени преди избора за 

академична длъжност, но свързани с темата на дисертацията 

- Статии в списания с импакт-фактор- 4 бр., от които две по темата на 

дисертацията, издадени през последната година (на руски и английски език) 

- Публикации в реферирани списания и издания– 8 бр., от които пет по 

темата на дисертацията: четири  в издания на ТрУ( две на английски език) . 

- Статии в сборници от конгреси, конференции и годишници – 9 бр., от които 

две са по темата на дисертацията в съавторство (една на английски език). 

-  

Критични бележки, въпроси  и препоръки за бъдещо развитие 

Добре би било авторът да издаде в пълен вид значимите резултати от 

изследователската работа в дисертационния труд. Предложеният теоретичен модел 

може да се операционализира като се предложи цялостна педагогическа технология за 

приложение и проследяване на резултатите от действието в пенитенциарната практика .  

Осъществването на срезови диагностични процедури и експертни становища би 

допринесло за убедително доказване на тенденциите в развитието на социалния 

интерес в и чрез образователната среда. Добре би било да се осъществи по-

продължително научно наблюдение и мониторинг за да се проследи устойчивостта на 

резултатите в динамиката на социалния интерес извън системата след изтърпяването на 

наказанието в процеса на ресоциализация, резилианс и превенция на рецидивите.   

Въпроси:  

Във връзка с твърдението, че изследванията върху социалния интерес в 

България  са сравнително нови и са свързани (освен с преводи) с идеи за използването на 

модерен инструментариум за изследване, може да се внесе уточнение какво се разбира под 

„модерен” инструментариум и каква е верификацията му у нас.  

Би било интересно да се изясни с какво се допринася за съвременното развитие на 

идеите или коригиране на изводите на Адлер?  Как може да се обясни констатацията, че 

образованието в широк смисъл не влияе пряко върху развитието на социалния интерес, 

както твърди А. Адлер, а и както се доказва от изследването със студенти от 

педагогически специалности?  В същото време в изводите се твърди, че обучението в 

образователна среда в места за изпълнение на наказания, може да бъде фактор за 

развиването на социалния интерес, както показват резултатите от изследванията с лица, 

лишени от свобода. Какви са интерпретациите и предположенията във връзка с това ? 



Лични впечатления, мнения и преценки 

Познавам кандидата още преди хабилитирането като участник в научен форум, 

организирани от СУ „Св. Кл. Охридски през 1999 г., публикацията от който е включена 

в списъка по дисертацията.  По-късно Ж. Стойкова ме заинтригува като автор на 

публикации, много от които са сродни с моите изследователски интереси.  Имам 

отлични впечатления  академичната й работа във връзка със съвместното участие в 

магистърски  програми  в ПФ на Тракийския университет  по педагогическо и 

психологическо консултиране и по консултиране в социално-образователната сфера.  

Проф. Стойкова умее да общува с топлота, добронамереност и съпричастие в 

професионалната си дейност, да бъде прецизна и взискателна в отстояване на своите 

възгледи и убеждения от гледна точка в търсене на научните истини. Специфичните  й 

педагогически умения за достъпно и ясно обяснение, последователно и системно 

изложение, проличават в публикациите и се открояват в професионалното общуване.  

Тя е търсен и очакван преподавател сред студентите на основата на своите изявени 

педагогически умения  и психологически такт, които е довела до равнище на високо 

професионално майсторство.  Работа й като лектор може да се оценява по високата 

удовлетвореност на участниците. Тя умело търси и вплита хармонично научно-

изследователската и преподавателската си дейност на високо академично равнище.   

Проф. д-р Ж. Стойкова оптимално съчетава широк набор от професионални 

качества – педагогически и психологически научно-изследователски умения, висока 

компетентност и ерудираност в академичното преподаване и общуване със студенти и в 

колегиална среда. Тя се е утвърдила не само като учен-анализатор, но и като 

университетски преподавател в подготовката на бъдещите учители и специалистите в 

помагащите професии, във формите за повишаване на квалификацията им в 

педагогическата и психологическа практика. Дисертационният труд е резултат от 

постоянно търсене и изследователска работа за очертаване на собствен теоретичен 

модел за анализ и специфичен подход, който може да бъде се открои като авторски.         

            Заключение и предложение присъждане на научна степен  

На основата на положителната цялостна оценка за изследванията представени в 

дисертационния труд и самостоятелната и оригинална собствена научната продукция 

във връзка с него, предлагам на членовете на уважаемото научно жури да гласуват 

утвърдително за присъждането на научната степен „доктор на науките”  на  Тракийския  

университет на проф. д-р Жанета Стойкова - Област на висшето образование 1. 

Педагогически науки, Професионално направление 1.2.  Педагогика, Научна 

специалност – Теория на възпитанието и дидактика. 

                       Научен рецензент:  

12.10.2017 г.                                                             Проф. д-р Нели Бояджиева 

 


