
Рецензия  

 

от дпн Пламен Радев, професор в ПУ “Паисий Хилендарски” на дисертационния 

труд на Димитър Емилов Богданов за присъждане на образователната и научна 

степен “доктор” в област на висше образование: 1. Педагогически науки; 

професионално направление: 1.2. Педагогика (Социална педагогика) 

Тема на дисертацията: “професионален профил на възпитателя в домовете за деца, 

лишени от родителск грижа”. 

Научен ръководител: проф. д-р Гинка Бояджиева, СУ “Св. Климент Охридски”  

 

1. Общо представяне на процедурата, докторанта и материалите за рецензиране. 

 

     Със заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски” съм определен за 

рецензент в заседанието на научното жури за изпълнение на процедурата по 

защитата на дисертационния труд на Димитър Емилов Богданов.  

      Димитър Емилов Богданов е бил редовен докторант към катедра “Социална 

педагогика и социално дело” във ФНПП на СУ “Св. Климент Охридски”. Завършил 

е ОКС „магистър”, спец. Социална педагогика. Работи като възпитател в НУ 

“Христо Ботев”, Пловдив.  Представеният комплект материали на хартиен носител 

е според изискванията на Закона за развитие на акдемичния състав в Република 

България, Правилник за приложение на закона за развитие на академичния състав и 

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

академични длъжности в СУ “Св. Климент Охридски” и включва всички 

необходими документи. 

 

2. Рамка и структура на дисертационния ртуд. 

 

     Дисерационният труд съдържа 200 стр. до ползваните ресурси. Съдържанието 

включва увод, три глави, заключение, информационни ресурси и приложения. 

Информационните ресурси са както следва: 211 източника, от които 180 източника 

на кирилица и 39 на английски и немски език. В текста са включени схеми и 



диаграми. Прилженията са 8, включващи анкети, резултати от тях, рейтинг скала и 

пр.  

 

3. Актуалност на изследването и дисертабилност на темата 

 

      Известно е, че изследването на професионалния профил на учители възпиттели 

е с интегративен храктер и обхваща елементи от основополагащи науки в областта 

на образованието, психилогията и социологията. От гледна точка на социалната 

педагогика, проучването на всяка област от обширнотоинаучно поле е добре дошла 

за създаване и допълване на теоретични обобщения и предписания за практиката в 

посока на различни стратегии, техники и компетентности на възпитателите в 

различни институции. От друга страна, темата на дисертацията отговаря на реален 

проблем на микрониво в управлението и функциите в социалните заведения от 

вида на  домовете за дца, лишениот родителски грижи.  

 

4. Анализ на съдържанието на дисертацията 

 

      В увода са изложени мотивацията за избора на темата, обекта и пердмета на 

изследване, целта и задачите на изследането, хипотезата на дисертационното 

изследване, методите за неговото провеждане. Нямам забележки по тяхното 

дефиниране. 

      В първа глава „Домовете за деца, лишени от родителска грижа като социално-

възпитателни институци и педагогическите взимоотношения в тях” усилията на 

докторанта са насочени към обяснение и представяне на състоянието на 

посочените домове, обществената необходимост от тях с посочени психосоциални 

явления и проблемни области, структура и управление на домовете за деца, детето 

в дома като социално-педагогически субект, възпитателят като субект в дома и 

неговата визия,  основни аспекти на педагогическите взаимоотношения. Всичко 

това е изложено в 3 параграфа със съответните подпараграфи в тях 

      Във втора глава „Специфични характеристики на съвременния професионален 

профил на възпитателя от нов тип в домовете за деца, лишени от родителски 



грижи” се навлиза в същността на компетентностите, личността и стила на 

възпитателя,  авторитет, често срещани конфликти, стрес и здраве, квалификация и 

професионална подготовка, разкрива се модел на професионална подготовка и 

професионален профил на възпитателя от тези домове. Всичко това е изложено в 3 

параграфа.  

      В трета глава „Професионален профил на възпитателя в домовете за деца, 

лишени от родителска грижа – емпирично изследвне и анализ на резултатите”  е 

предоставена информация за периодите на изследване, видовете и броят на 

изследваните институции, извадката от изследвани лица в тях, инструментариума и 

типажа на изследваните възпитатели. В отделни параграфи се извършва анализ на: 

професионално-личностните качества на възпитателя, професионалните умения, 

стил, професионални характеристики, роли и способности, професионални 

компетенции, призвание, образование и квлификация на възпитатрелите. В тази 

глава са включени изводите от получените резултати и препоръки за дейността ан 

възпитателите.  

      В заключението са включени есенциалните изводи от емпиричната част от 

изследването. Посочва се степента на изясняване на професионалния профил на 

възпитателя, параметрите на този профил и се предлага модел на съвременен негов 

профил в няколко насоки.  

 

5. Теоретични приноси в дисертационнотоизследване 

 

      Смятам, че в теоретичната част на дисертацията са откроени следните 

постижения на докторанта: 

 стремеж за открояване на точно дефиниран категориален апарат; 

 въвеждат се и се тълкуват нови, актуални и съвременни категории – нов тип 

възпитател, професионални взимодействия, призвание.  

 налице е не само прогресия от общо към частно, но и тълкуване на общото 

от разностранни позиции, за да не се стига до едностранна деформация на 

конкретиката; 

 навлизане в детайли на описваните и обяснявани дейности и процеси; 



 фокусиране върху конкретиката на дейността на възпиателите; 

 покаване същността на новия тип възпитател; 

 предложено е аргументирано решението за такъв типаж. 

 

6. Практико-приложни приноси в дисертационното изследване: 

 

 проведеното емпирично изследване е представително с възможности за 

генериране на по-цялостни обобщения; 

 основната хипотеза е доказана убедително; 

 изведен е модел на професионалния профил на възпиаттеля; 

 обвързване на професионална подготовка, професионални умения и 

професионални компетентности с личностни качества;  

 изведени са слабости и дефицити в професионалната дейност на 

възпитателите . 

 

7. Бележки и препоръки 

 

      А/. Би било необходимо да се посочи дискусията по някои от обсъжданите 

въпроси и проява на лични арагументирани съждения. 

      Б/ Някои от позициите в дизайна на емпиричното изследване е могло да се 

преместят в увода. 

      В/ Необходимо е (от моя гледна точка) да се изведат не само тенденциите за 

бъдещия статус на домовете за деца, лишени от родителска грижа, но и 

основанията за съмнения в тяхната адекватност;  

      Г/ Имало е възможност да се направи разграничение между промяна и 

организационно развитие на домовете, както тяхната връзка; 

      Д/ Би трябвало да се покажат да мисията, визията и ценностите  на такъв вид 

домове в първа глава. 

      Е/ Не са посочени литературни източници, разглеждащи тематиката в 

дисертацията.  

 



8. Въпроси 

 

      Към докторанта имам следните въпроси: 

 може ли разглежданата тематика да намери място в педевтологията? 

 има ли у нас противоречие между увеличението на числеността на 

организациите за социална защита, разнообразието на предоставяните от тях 

социални услуги и наблюдаващият се процес на семейна дезорганизация и 

отчуждение на децата от родителите, а ако има, как може да се реши то? 

 налице ли е системно решаване на проблема за научно осмисляне и 

теоретическо обосноваване на  възпитанието и развитието на личността на 

детето, лишено от родителска грижа? 

 каква е йерахията (таксономията) на най-важните критерии за успешно 

функциониране на възпитателя в в домовете за деца, лишени от родителска 

грижа; 

 как може да се обединят компонентите на професионалния профил в по-

обобщени групи?   

 към какво е насочена разработката: към професионален профил на 

длъжността или към професионален профил на квалификацията?  

 

9. Обобщение 

 

      Научната разработка на автора е със следните храктеристики:  

 специфична новост, актуалност, важност, значимост за съответната област, 

oтносителна пълнота; 

 налице е определена цялостна концепция; 

 използваните език и средства са адекватни за постигане на целите на 

дисертацията; 

 спазен е  балансът между теоретична и емпирична части: 

 решена е задача и се набелязва подход за  решаване на проблем със 

съществено значение професионалния профил на възпитателя. 

 предложеният модел е относително нов и има евристична стойност; 



 изводите са аргументирани емпирично; 

 има препоръки за използване на научните изводи и сведения; 

 налице е възможност за практическо приложение на получените научните 

обобщения и предложените изводи; 

 дисертацията е написана еднолично. 

 

10. Автореферат 

 

      Авторефератът отговаря на условно приетите изисквания за такъв вид кратко 

изложение на съдържанието на дисертацията, резултатите от нея, публикациите и 

приносните моменти. Публикациите са представителни за исканата образователна 

и научна степен. Приносите отговарят на реалните постижения. 

 

10. Заключение  

 

      Смятам, че кандидатът отговаря на условията и реда за присъждане на 

образователнта и научна степен “доктор” по Закона за развитие на академичния 

състав в Република България, ППЗРАС, Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. 

Климент Охридски”. След изтъкването на тези и горните аргументи, цялостната 

положителна оценка за извършеното дисертационно изследване и евентуалните 

научно обосновани отговори на въпросите, предлагам на научното жури да гласува 

положително и да присъди образователната и научна научната степен “доктор” на 

Димитър Емилов Богданов, за което давам и своя увърдителен вот. 

 

                                                                                Рецензент: 

                                                                                                   /проф. дпн Пламен Радев/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


