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№1. Данни за дисертанта. 

Образователната подготовка и научното творчество на  

дисертантката пряко кореспондират с проблематиката на разработката. С 

оглед тематичната област на дисертацията, оценявам нейния характер като 

интердисциплинарен. Като социален педагог и психолог приемам, че 

водещо значение има нейната бакалавърска и матистърска степен 

"Социални дейности" и "Клинична социална работа", както и 

допълнителните квалификационни програми. Едновременно с това, не 

мога да подценя очакваната компетентност в резултат нейната практическа 

реализация като социален работник. Други аргументи за теоретичната и 

практическа подготвеност на автора представляват съпътстващите 

академичното й развитие  квалификации, участието в проекти и лични 

умения и компетенции. 
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№ 2. Данни за докторантурата. 

Научно-изследователската дейност на докторантката в пълна степен 

покрива нейните ангажименти по цялостните характеристики на 

дисертационната процедура. Реализираните методически основи на 

изследването са резултат от дългогодишнa теоретична подготовка, 

професионална реализация, творчески търсения и аналитична 

последователност. По отношение на дисертационната процедура няма 

допуснати нарушения на нормативните изисквания. 

 

№ 3.Данни за дисертацията и автореферата. 

Дисертационният труд е в размери, съответстващи на необходимия и 

достатъчен минимум за този формат разработки. Състои се от увод и 

постановка на изследването, първа част - теоретична с три подчасти, втора 

част - екпериментално изследване с описание и анализ на резултатите,  

заключение, използвана литература и приложения. Общият обем на труда е 

277 страници, от тях 252 - текст, 8 страници литература и 7 стр. 

приложения. Използваната литература съдържа 168 източника 

/неномерирани в списъка/, от които - 68 на кирилица и 100 на латиница. 

 Изследователските резултати са илюстрирани  чрез 26 таблици и 3 

графики.  

 Разработката представлява валиден опит за очертаване 

границите и изясняване на съдържателните характеристики, причините, 

факторите и условията, провокиращи многообразието от варианти на 

личностното развитие в младежката възраст и от там -  зараждането и 

развитието на абнормното поведение и личностно изграждане. На този 

фон, се предлага и сполучлив анализ на специфичните методически 

възможности за оказване на помощ и подкрепа на тяхната социална 
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интеграция чрез използването на групови тренингови и психотерапевтични 

техники – помощ, разбирана приоритетно като разкриване, мобилизиране 

и активизиране на личностния ресурс в процеса на тяхната социална 

рехабилитация, в условията на  защитена групова ситуация. В същия план, 

чрез задълбочен емпиричен анализ се разкрива и динамиката на  основни 

личностни и поведенчески характеристики на младежите с нарушения в 

личностното развитие, като изходна позиция в процеса на социално-

адекватна личностна промяна. Допълнителен аргумент за актуалността на 

разработката е променящата се ситуация в българското общество и 

многообразието от съответстващи социалната промяна психологически, 

поведенчески и организационно-институционални ефекти.  

Убедително могат да бъдат отбелязани и основанията за избора на 

конкретната изследователска територия:  

  В преобладаващата част научните разработки по проблемите 

за девиантността са ограничени в рамките противообщественото 

поведение на децата и младежите, като основен акцент се поставя на 

генезиса на детската и младежка асоциалност, докато проблематиката на 

клинично обусловените феномени в личностното развитие,  

съпровождащите ги  кризи в процеса на социализация и социална 

интеграция остават извън полезрението на изследователите. Напр. 

личностно-негативните ефекти на институализацията като правило се 

проучват в актуална ситуация и не срещаме изследователски търсения за 

тяхната устойчивост години по-късно. 

 Проблемът за социална, педагогическа и психологическа 

подкрепа на децата и младежите с нарушено личностно развитие и ролята 

на социалните работници в превантивно-педагогическия процес 

предполага необходимост от иновативни методически подходи. Това е 

така, защото динамиката на социализационния процес и социално-
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педагогическите взаимоотношения неотменно следва динамиката на 

развитие на обществените отношения. 

 На фона на непрекъсващия интерес към изследването на 

проблемите на детската и младежка девиантност, се наблюдава дефицит в 

сферата на необходимостта от проучване на връзката на методиката и 

практиката на социалната работа и вътрешно-личностните проблеми на 

нуждаещите се от помощ и подкрепа.   

 Обществото има интерес от реализацията на система от мерки 

и действия, както за предотвратяване на причините и условията, 

провокиращи нарушенията в личностното развитие на младежите, така и 

от превенция на ситуации, водещи до десоциализиращи феномени в 

индивидуалната жизнена реалност, като в основата на тази необходимост 

научно-изследователската работа намира неотменимо място. 

Именно към отговор на тези теоретични и научно-приложни въпроси 

са насочени изследователските търсения на авторката. 

 Съдържанието на дисертацията е структурирано в логическа 

последователност и съотносимост към изследователските идеи. В добре 

композиран вид са разгледани теориите за абнормното поведение и 

възможностите за личностна и поведенческа промяна, което на свой ред е 

подкрепено с резултатите от експерименталното изследване. 

Резултативна част от разработката е представянето на авторовата 

идея, наречена  „Модел за социална работа с група на младежи, лишени от 

родителски грижи”. Този „модел” по същество представлява „дизайн” на 

последователни групови срещи с анализ и обобщение на резултатите от 

отделните сесии. Давам позитивна оценка на този модел, който за по-точно 

може да бъде наречен „програма” /с оглед на неговата висока степен на 

готовност за внедряване в практиката/. 

Характерът на труда е колкото теоретико-аналитичен, толкова и 

практико-приложен. Изследователската методика е с добре подбран 
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инструментариум. Проведена е обемна експериментална работа, което 

подкрепя валидността на обобщенията и изводите. 

Набраните емпирични данни са обработени при ползване на 

надеждни статистически, математически методи и софтуерни програми, 

даващи възможност за разрези и корелационни връзки.    

В Увода авторката аргументира своя интерес към изследваната 

проблематика и актуалността на темата като, до известна степен, 

декларира феноменологична насоченост на интерпретацията на 

резултатите от емпиричното изследване. В този текст е изложена и 

изследодователската програма. В критичен план, мога да отбележа 

известно разминаване между заглавиено на темата и описаната 

„постановка на изследването” – напр. при описанието на извадката 

разбираме, че обект на изследването са младежи, пребивавали в ДДЛРГ, 

които са само малка част от младежите с нарушения в развитието, 

отглеждани и възпитавани в институции. По същия начин може да се 

отбележи, че формулираната хипотеза се нуждае от по-добра 

конкретизация или пък допълнителна ранжировка в текста. 

Теоретичната част на разработката е структурирана в три основни 

точки /обозначени в автореферата, като „глави”/ и  има конспективно-

описателен и в известна степен, аналитичен  характер. Откроена е 

същността и съдържанието на концептуалните подходи, отнасящи се до 

изледването и анализирането на процеса на формиране и развитие на 

личността в норма и абнорма, като се разкриват и характеристиките на 

процеса на социализация, съобразно възрастовите особености на 

изграждащата се личност. Представени са основните характеристики на 

популярни понятийни схеми, в съчетание с авторски разсъждения, касаещи 

целите на изследването. 

Като логично продължение на разсъжденията по този теоретичен 

анализ, авторката прави адекватен преход към верификация на 
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теоретичните постановки, описвайки методическите подходи към 

личностната и поведанческата промяна, поставяйки акцент върху 

груповите тренингови и психотерапевтични техники. От тази позиция, 

авторката предлага описание на теоретичните основи на груповата работа 

като интерактивна методическа схема в помагащия процес, предлагайки 

сполучливи идеи, отнасящи се до груповото повлияване на младежите с 

личностни отклонения.  

 Втората част на дисертационния труд е посветена на резултатите от 

екперименталното изследване. Прави впечатление неговия обхват, не като 

брой изследвани лица, а като продължителност на изследването. Не знам 

дали да го отбележа в критичен план, но смятам, че, с оглед формата на 

разработката, се срещаме с излишно задълбочаване при описанието на 

диагностичните методи. Погледнато под друг ъгъл, това е възможност за 

популяризиране на валидизирани методики с висока степен на надеждност. 

Описаният изследователски модел гарантира надеждноста на 

резултатите и респ. обосновка на изводите. Анализът на статистическите 

резултати предлага достатъчна аргументация за обосноваването на 

описаните в разработката обобщения и изводи. Както беше споменато, 

особен интерес представлява разработената идея за „Авторски модел за 

социална работа с група младежи, лишени от родителски грижи", 

ориентирана към поведенческа промяна, с приложение в сферата на 

социалните услуги и терапевтичната помощ за младежи с нарушения в 

личностното развитие, което е и значим приложен резултат от 

изследването. 

В заключението намират място основните идеи и изводи от 

дисертационния труд. Те представляват обосновани препоръки, 

кореспондиращи с развитието и усъвършенстването на социалната работа, 

насочена към помощ и подкрепа на младежите с отклонения в личностното 
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развитие по пътя на мотивирането за личностна и поведенческа промяна, 

детерминирана от групово-терапевтичното повлияване. 

 Обобщение: Дисертационната разработка съответства на 

изискванията на нормативната база за придобиване на научни степени. 

Отличава се с оригиналност и иновативни характеристики, с достатъчна 

степен на готовност за внедряване в практиката. Изследването е проведено 

чрез умело подбрани валидни методи за събиране и анализ на информация. 

Научният стил е прецизиран и четивен. Авторефератът е коректно 

разработен и дава достатъчно обобщена информация за цялостния научно-

изследователски труд. Резултатите от проведената експериментална работа 

разкриват както основните, така и специфичните детерминанти на 

нарушенията в личностното развитие,  съотнесени към нуждите на 

практиката и професионалната роля на помагащите. 

Теоретичните и методически постановки и обосновоните изводи са 

сериозно основание за преосмисляне на генезиса и актуалното състояние 

на социално-помагащите политики и практики и могат да бъдат 

използвани в нови изследователски, методически и практически проекти 

на социалната работа с деца и младежи, израстващи във виктимни до 

асоциални ситуации. По този повод, не мога да не обележа използвания, 

както в  публикациите, така и в дисертацията, качествен анализ на 

конкретни случаи. 

 

№4 Научни приноси.  

В заключителната част на автореферата на дисертационния труд А. 

Чалъкова в обобщен вид представя пет приносни моменти, които са нейно 

лично дело. Като такива ги приемам и коментирам в пет насоки:  

 

1.Направен е задълбочен теоретичен анализ на съществуващите 

проблеми в личностното развитие на младежи, които са отглеждани и 
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възпитавани в институционална среда, като новост за науката е, че този 

процес е орентиран години след приключване на пребиваването им в 

ДДЛРГ; 

2.Представени са основните методически школи и направления в 

груповата работа, което води до тяхното популяризиране и съотнасяне към 

нуждите на деца и младежи в рискова ситуация; 

3.Направен е многомерен профил на юноши и младежи през 

призмата на ефектите на институционализация, което е предпоставка за 

бъдещо повлияване в процеса на тяхната социализация и социална 

интеграция и би довело до оптимизиране на дейността на социални 

работници, психолози и терапевти в оказването на психологична и 

социална помощ и подкрепа; 

4.Разработената програма за групова социална помощ за юноши и 

младежи, апробирана от автора на дисертационния труд представлява 

сериозен опит за корекция на поведенчески отклонения и предполага 

внедряването му и в други сходни институции и услуги в общността, а 

сравнимостта в резултатите между двете групи позволява да се проследят 

и различните институционални поведенчески отклонения и дефиренцира 

подходите за работа с тях във възрастов аспект; 

5.Идентифицираните отклонения в личностните и поведенческите 

прояви на юношите в контекста на многоаспектното изследване са условие 

за индивидуализиране и на начините за задоволяване на потребностите на 

юношите и младежите, от една страна, и структуриране на груповата 

психотерапевтична работа според тези потребности, от друга. 

 

№ 5. Заключение. 

Като имам предвид теоретичните приноси и практико-приложна 

стойност на дисертационния труд, считам, че разработката съответства на 

стандарта, покрива необходимите и достатъчни законови изисквания, 
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което ми дава основания да препоръчам на Научното жури да предложи 

присъждане на образователната и научна степен “доктор” по 

Професионално направление "Педагогика /теория на възпитанието и 

дидактика – консултиране в клиничната социална работа/". 

 

В.Търново,      /..................................../ 

25.02. 2015 г.                       доц. дпсн Красимира Петрова 
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