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Биографични данни 

Зоя Антонова Абаджиева-Чалъкова, завършва СУ „Св. Климент 

Охридски” през 2008г. ОКС „бакалавър” по специалност „Социални 

дейности” с профил „Клинична социална работа”. През 2009г. получава 

ОКС „магистър” по специалност „Социални дейности” в магистърска 

програма „Клинична социална работа”. 

От 2011г. е редовен докторант по професионално направление 1.2. 

Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- консултиране в 

клиничната социална работа) към катедра „Теория на възпитанието”. 

Участвала е в обучения за социални работници по програми за ранна 

интервенция и работа с родители на деца с девиантно и делинквентно 

поведение. 

Представеният дисертационен труд разглежда и поставя на 

сериозен анализ проблем, който в определена степен през последните 

години все повече е обект на внимание на специалисти, работещи в 

сферата на социалната работа. Младежката възраст и 

съпровождащите я промени е специфична сфера за изследване, като се 

има предвид поредицата от динамично наслагващи се в обществото 



 

 

нагласи, крайно полярни, когато става въпрос за младежи и девойки с 

нарушения в личностното развитие. При лицата с подобни отклонения 

депривационните условия, свързани с тяхното развитие, различните 

фрустриращи ситуации внасят своя огромен дял към процесите на 

социализация, рехабилитация и абилитация. 

В този план актуалността на подобно изследване не подлежи на 

коментар. В съдържателен план дисертационното изследване е 

представено в две части, разпределени в 8 самостоятелно обособено, но 

логически свързани акценти. 

Представено е върху 252 страници основен текст, релевантна 

литература и приложения. 

Хронологично проследено съдържението на дисертационният труд 

обособява част, в която в теоретичен аспект се представят концепции и 

подходи, свързани с изясняване същността на норма и абнорма, както и 

тези, свързани с формиране и развитие на личността. Подобно 

съсредоточаване върху изясняване на понятийния апарат е абсолютно 

необходимо, тъй като последващите представени подходи се изграждат 

върху тази основа, отчитайки своеобразието, спецификите и 

дефицитите при личността с различни отклонения. 

Това е направено и с още една основна задача, която си е поставила 

докторантката и която изгражда конструкта на цялото изследване- 

социалната работа с личността с нарушения в личностното развитие, 

както и възможностите на груповата работа за позитивно въздействие 

и взаимодействие при същата тази личност. 

Особеното, значимото също така тук е и това, че Зоя Чалъкова, 

съсредоточава вниманието си не просто върху групата от юноши и 

младежи с нарушения в личностното развитие, но върху тези юноши и 

младежи, които идват от домове за деца, лишени от родителски грижи. 



 

 

Приемам обаче, че това е групата, която изгражда контингента на 

изследването. Като обект на изследването тук се явява самата социална 

работа в група чрез представените сесии, което съвсем ясно вече 

очертава и формулираният предмет на изследване от докторантката. 

Подчертавам това, тъй като в дисертационното изследване сериозно 

място като обем и като анализ е отредено на динамиката на груповият 

процес, реализиращ различна по характер социална работа. Това е 

сериозен принос за практиката в социалната работа с юноши и младежи 

с нарушения в личностното развитие. 

Така изведен обектът на изследване се вписва много добре в целта 

на изследването и предложените хипотези. 

Използваните диагностични методики, както и статистическите 

методи са адекватни на изследователската процедура. 

Подробно представените концепции, подходи, възрастови периодизации 

и разновидностите от групи, използвани в социалната работа са сериозна 

основа, върху която Зоя Чалъкова изгражда експерименталното си изследване. 

В този етап са включени общо 20 души , разпределено съответно по-равно- 10 

юноши и 10 младежи. 

Включването на трите етапа -входящо ниво, преобразуващ етап и 

контролен етап, позволяват да се проследи динамиката и промените в 

резултат на социалната работа. 

В авторският модел, предоставен в преобразуващия етап се откриват 

разнообразни по своето съдържание сесии, които в определена степен се 

явяват моделиращи поведението на участниците. Когато изследва 

когнитивните диспозиции интерналност – екстерналност, при контингента 

включен в изследователската процедура, докторанта анализира и социалните 

потребности, свързани с афилиацията. По този начин промените в 

поведението на участниците в сесиите, могат да бъдат наистина обяснени с 



 

 

условията на средата и стимулите в нея, като всичко това е съзнателно 

организирано и насочено в процеса на реализация на всяка една от сесиите. 

Компаративният анализ на резулататите предоставя възможност да 

се отчетат различията вътре в групите, както и особеностите, при които 

протича самия процес. 

Представените експериментални резултати разкриват една 

съществена характеристика, при изследвания контингент, а именно, че 

поведенческите аномалии и нарушението в личностното развитие са пряко 

свързани с локализацията на субективният контрол. Нещо повече, всичко това 

пряко може да бъде наблюдавано при преживяване на успех или неуспех и в 

непосредствените междуличностни взаимоотношения, в които попадат 

членовете на групата. 

Когато се анализират подобни резултати, интересно би било да се 

проследи в различните интерперсонални системи, в които попадат 

участниците след груповата работа, до каква степен се разгръщат 

придобитите позитивни умения. 

Като имаме предвид, че социалната инхибиция е съпътстващо явление 

при лица с нарушение в личностното развитие, настъпилите промени, които 

отчита докторантката, като асертивно поведение, инициативност, 

откритост, емпатия и избрана възможност за бягство от конфликти –

поставя въпроса какви са възможностите на груповата работа за 

преодоляването на социалната инхибиция. Това е въпрос, който на този етап 

остава открит и е с възможност да очертае продължителност на 

изследването в тази посока в следващ етап. 

Тук трябва да се отбележи коректно, че всички тези промени са 

наблюдавани вътре в процеса на груповата работа, но вероятно те 

персистират и в „незащитеното“ пространство извън групата. 

Изследването на лица (юноши и младежи), които са били обект на 

грижи в домовете за деца лишени от родителски грижи, несъмнено както 



 

 

подчертава и докторантът, носят белезите на социалната стигма. Подобен 

извод е приемлив, но той не може да се разпростира върху цялата група от 

деца възпитавани в тези институции. 

Както коректно отбелязва авторката на дисертационното изследване, 

поведенческите аномалии в повечето случаи тук са свързани с типично 

проявяващите се тревожност, страхове и силни емоции. 

Тези юноши и младежи са във възраст, която им позволява да осъзнаят 

случващото се с тях, но не винаги са в състояние да се справят сами. 

Моделът за групова работа, който ни предлага Зоя Чалъкова, има 

своето място в социалната работа с лица попадащи в подобна група и този 

модел е свързан с възможността да се работи с тях за преодоляване на 

негативните емоционални състояния от една страна, а от друга за 

изграждане на социални умения за самостоятелно справяне в незащитена 

среда, както и умения за справяне в конфликтни ситуации. 

Като краен резултат, тук може да се очаква изграждане на 

рефлексивно– оценъчни качества на личността относно конкретна 

поведенческа реакция и/или поведението като цяло. 

Приносите в този дисертационен труд се очертават в две посоки – 

теоретични и практически. 

В теоретичен план е осъществен компаративен анализ на концепции, 

разглеждащи възникването на нарушени в личностното развитие на юноши и 

младежи, чието израстване се осъществило в условия на депривация – 

психическа, социална, майчина и други. 

Следващ теоретичен принос е създаденият многомерен профил на 

типове ситуации за екстернален и интернален локус на контрола за точно 

определен възрастов период – 18 – 25 години при юноши и младежи лишени от 

родителска грижа. 

Практико-приложен принос в дисертационното изследване е моделът за 

социална работа в група за юноши и младежи, лишени от родителска грижа. 



 

 

Този модел е фокусиран върху значими страни в качествената 

характеристика на изследвания контиингент, зависимост между реактивна и 

личностна тревожност, умения за общуване, деструктивно поведение и др. 

Моделът обаче може да бъде мултиплициран и при други групи лица с 

аномалии в поведението, поради широкоспектърния характер на 

съдържанието на отделните сесии. Моделът е отворен за широк кръг 

специалисти, които могат да се възползват от него при осъществяване на 

корекционно – педагогическа дейност. 

Авторефератът и публикациите отразяват процеса на изграждане на 

дисертационното изследване и позволяват да се открои дейността по 

извършеното от докторанта в различните етапи. 

Към докторанта имам следните въпроси: 

1. Контингента на изследване включва лица, които не са обект на 

педагогическа работа в домовете за деца лишени от родителски грижи, 

поради възрастта си. За периода от време когато те функционират 

сравнително самостоятелно, как може да се отчете съхраняването на 

положителните резултати от груповата работа ? 

2. Доколко е възможно  при условията на деинституционализация да се 

обхванат децата в група за социална работа, поради факта, че малкият 

дом, предлага включването на обитатели от различна възраст и подобен 

модел трудно би могъл да се реализира, независимо от позитивните 

характеристики, които съдържа? Би ли било възможно модифициране на 

модела, така, че да се адаптира към група от лица на различна възраст? 

 
Заключение 

 

Представеният дисертационен труд отговаря на всички изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника 



 

 

за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 

академични длъжности в СУ „Св.Климент Охридски“. 

Изследваният проблем е актуален, а цялата изследователска процедура 

притежава сериозни достойнства, пряко кореспондиращи с практиката на 

социалната работа. 

Всичко това ми дава основанието с убеденост да подкрепя 

присъждането на Зоя Антонова Абаджиева-Чалъкова на научната и 

образователна степен „доктор“ по професионално направление „Педагогика“. 
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