
СТАНОВИЩЕ 
 

от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска – преподавател в  ЮЗУ "Неофит Рилски", 

Благоевград 

Относно: дисертационен труд на  тема „Формиране на емоционална 

интелигентност при хора с интелектуални затруднения чрез социална 

работа в група” за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в 

област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 

направление: 1. 2. Педагогика,  научна специалност: Теория на възпитанието и 

дидактика (Диагностика и формиране на поведенчески потенциал)  

Автор: Гергана Атанасова Деянова 

Научен ръководител: проф. д.п.н. Надежда Витанова  

      Настоящото становище е изготвено на основание заповед  № РД 38 - 

563/31.10.2014 г. на ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 

както и на решение на научното жури по процедурата.  

 

1. Общо представяне на процедурата и докторанта 

Гергана Атанасова Деянова e докторант в редовна форма на обучение по 

специалност Теория на възпитанието и дидактика (Диагностика и формиране на 

поведенчески потенциал) в катедра “Теория на възпитанието” на СУ “Св. 

Климент Охридски”. Процедурата и представеният комплект от документи е 

съобразен с Правилника за развитие на академичния състав на Софийския 

университет.  

Изборът на темата съответства на научните интереси и изследователски 

търсения на докторант Деянова. 

 

2. Актуалност на тематиката 

Социално-педагогическите проблеми са сред най-съществените на 

съвремието. Сред тях значимо място заема оптимизиране на социалното участие 

и подобряване качеството на живот на лицата от социални групи, които се 

нуждаят от по-специфична подкрепа и целенасочена, и системна социална 



работа. Затова представянето на конкретни стъпки за осъществяването на 

групова социална работа чрез предлагане на обобщен модел за психосоциална 

рехабилитация при лица с психични разстройства и изразена степен на 

интелектуална недостатъчност заслужава особено внимание.  

 

3. Представяне на труда и оценка на съдържанието 

В предложения дисертационен труд са изпълнени изискванията към 

социално-педагогически изследвания с теоретичен и експериментален характер. 

Трудът отговаря на критериите за подобна разработка на такова научно равнище. 

Още в увода са определени обектът и предметът на изследване, както и целта, 

конкретните задачи и диагностичните методики. Дефинирани са и основните 

хипотези. Направена е обосновка на избраната тема и на научната теза. Известно 

колебание предизвикват определенията за предмет и обект на изследването, 

доколкото темата на дисертационния труд насочва към „формиране на 

емоционална интелигентност при хора с интелектуални затруднения”. 

Съдържанието е диференцирано в две части - теоретична постановка и 

експериментално изследване. Основният текст е разработен върху 284 

компютърни страници. Дисертационният труд включва и 4 страници 

„използвани източници”, както и 44 страници с 8 приложения. Те са важна част 

на направеното изследване и отразяват методиките, с които е проведено. 

Използваната литература включва 62 заглавия, от които 49 на кирилица, 4 на 

латиница и 9 източника от интернет. Смятам, че за подобен род изследване 

посочената използвана литература е твърде малко. Списъкът би могъл да бъде 

продължен например с публикации на Зл. Добрев, В. Шошева, Ив. Карагьозов, 

К. Караджова и др. 

Теоретичното изследване обхваща базисни понятия (емоции, интелект, 

интелигентност, емоционална интелигентност, емпатия, интелектуална 

недостатъчност, психично заболяване и др.) и основни разработки по проблема. 

Представени са  водещи концепции относно емоционалната интелигентност и 

умствената интелигентност. Коректно са разкрити разликите между психично 

заболяване и състоянието интелектуално затруднение. Описани са видовете 



психотични и непсихотични разстройства, както и възможните терапевтични 

интервенции към тях. 

Във втората част на дисертационния труд е отразена организацията на 

изследването и неговата методика. По отношение на инструментариума мога да 

адмирирам използваните методики, доколкото те позволяват да се получат 

достоверни диагностични резултати. Приятно впечатление прави, че 

докторантката е осъществила и констатиращ и формиращ експеримент. 

Положително може да се оцени факта, че резултатите са визуализирани в 

таблици и графики. Това несъмнено дава възможност, както за по-доброто им 

възприемане, така и за по-доброто им интерпретиране. Представени са значими 

връзки и зависимости.  Изводите са структурирани по посока на поставените цел 

и задачи.  

4. Автореферат 

Авторефератът представя в синтезиран вид дисертационния труд и е 

подготвен в съответствие с неговото съдържание. Съставен е като цяло в 

съответствие с общите изисквания.    

        5. Преценка на публикациите  

Списъкът на публикациите включва общо пет статии и доклади, 

отпечатани в периода 2013 – 2014 година. Всички са самостоятелно разработени, 

което оценявам положително. В тях са представени основни положения, 

отразени в дисертационния труд. 

              6. Забележки и препоръки:  

- В литературния обзор следва да се прецизира позоваването на 

литературни източници. При цитиране и позоваване подходът е различен, 

но в текста това не е навсякъде спазено. Също така има заглавия, които не 

фигурират в списъка в края на труда, но се откриват в текста, и обратно.  

- Литературата в „Използвани източници” не е посочена по установените  

правила, което затруднява читателя.  



- В теоретичното изследване би могло авторката да представи по- 

осезателно, по-отчетливо, както схващанията на водещи автори по 

разглежданата проблематика, така и собствени оценки и интерпретации, 

обобщения и изводи. 

 

                ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

  На основата на достойнствата на предложения дисертационен труд давам 

своята положителна оценка за проведеното изследване и постигнати резултати. 

Затова си позволявам да предложа на почитаемото научно жури да присъди  

образователната и научна степен „доктор” на Гергана Атанасова Деянова в област 

на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. 

Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика 

(Диагностика и формиране на поведенчески потенциал). 

 

9.01.2015  г.                                                  Член на научното жури: ……………..                                     

                                                                                     Доц. д-р Пелагия Терзийска 

 

 

 

 

 

 

 

 


