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С Т А Н О В И Щ Е  
по дисертационен труд на тема: 

”Структура и функции на семейства с дете, 
употребяващо психоактивни вещества” 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор” 
Автор: Валентина Маринова 

 

 

I.  Актуалност на темата и структуриране на разработката й. 

Дисертационният труд на Валентина Маринова е посветен на изключителен актуален и 

недостатъчно разработен у нас проблем – за семейните интеракции, спецификата на семейните 

отношения и възпитание при деца, употребяващи психоактивни вещества, което само по себе си 

представлява сериозен принос за педагогическата ни наука. В него е отразен и дългогодишният 

опит на докторантката именно като консултант на семейства, в които съществува проблемът с 

употребата на вещества от децата, към Столичния превантивно-информационен център по 

проблемите на наркоманиите. Философията си Валентина Маринова разгръща основно върху 

системния подход като обяснителен модел за човешкото поведение, психичното здраве, 

развитието на детето вкл. в просоциална или асоциална насока. Основната идея, която защитава 

в теоретичен и практико-приложен план, е за промяна в семейните отношения като път към 

промяна на детските девиации, за ефективността на промяната на равнище родители като 

водеща до промяна в детското поведение, за подкрепата от страна на специалиста на тази 

промяна, т.е. и без задължителна директна работа с детето, употребяващо ПАВ. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, съдържащ всички необходими 

компоненти, теоретична и емпирична част, заключение-резюме, литературна справка с 

използваните източници и приложения с инструментариума на емпиричното изследване. 

II. Съдържание на дисертационния труд – оценъчна характеристика 

Изложението следва логическата последователност първо да се изясни същността на 

проблема с употребата на психоактивни вещества (как се развива зависимост, как се 

разпознават произтичащите от нея проблеми, какви форми на превенция се предлагат за 

преодоляването им); второ да се анализира факторът семейство като основен в обяснението на 

проблемното детско поведение (където особен акцент има погледът върху семейството като 

система, структурата му разбирана в транзакционно измерение, ролята и мястото на 

емоционалната злоупотреба и симптома в тази система, на границите и коалициите, 

функционалност и дисфункционалност на семейството). На трето място в теоретичната част се 

«доразгръща» анализът на факторите, включвайки и училището като втора по важност 

институция след семейството, и приятелския кръг на детето, както и се дават актуални 

тенденции въз основа на представителни изследвания у нас и в чужбина. Накрая логически се 

завършва с изводи и обобщение от цялостния теоретичен анализ, за да се премине към 

представяне на собственото емпирично изследване и практическа работа – във втора глава. 
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 Емпиричното изследване е проведено чрез реализация на собствен проект от докторанта 

към фонд Научни изследвания на СУ «Св.Кл.Охридски» (отчитано като сериозно достойнство, 

имайки предвид неголямата представителност на т.нар. докторантски проекти), както и чрез 

отделно проучване сред деца и родители, потърсили специализирана помощ във връзка с 

употреба на ПАВ. В дейността по проекта се изследват «нагласи на деца в риск от употреба на 

наркотици към семейство, училище, приятелска среда и себе си», а в анкетното проучване – 

отношения в семейството по хоризонтала и по вертикала; на употребяващи и неупотребяващи 

ПАВ деца. Резултатите са обработени от експерт, инструментариумът и анализът са сериозни, 

релевантни на хипотезите, образното и съдържателното им представяне е ясно и конкретно. 

Груповата работа на докторантката с родители, чиито деца употребяват ПАВ и са потърсили 

помощ в ПИЦ по ПН, където тя практикува от 7 години, е представена и анализирана с изводи и 

резултати за тригодишен период, в набор от сесии с подробни протоколи, с контролни 

проследявания – 6 и 12 мес. след приключването им – на ефекта от тях върху родителите и 

детето. Много полезни за социално-педагогическата теория са и изведените от практиката 

контрааргументи по митовете, с които специалистът се сблъсква в работата си с родителите на 

употребяващите, признаците на „оздравяване на семейната среда”, както и  препоръките за 

ефективна превенция и корекция. Самата Валентина Маринова, не само в тази част на 

дисертацията, а и в предишната, по интересен и убедителен начин коментира, доказва или 

оборва традиционни становища, свързани с взаимовръзките в семейната система (напр. за т.нар. 

приятелство между родител и дете, за симбиозата родител-дете и отражението й върху 

благополучието на детето), със страха от първоначалното влошаване на състоянието на детето 

при терапия и ответен риск от отказ от нея, с желанието да се елиминира неприемливото 

поведение без да се вижда положителна тенденция в него и др. Въз основа на това излага 

убедено свои виждания, почерпани и от теорията, и от практиката, с какво следва да се 

съобразяват специалистите, работещи по проблема, с което не само защитава ангажираното си 

отношение към него, а и дава собствен принос в социално-педагогическото му третиране. И 

всичко това – поднесено грамотно, с отличен език и стил, увлекателно. 

 В Заключението-резюме синтезирано, в обобщен вид, се представя реализираната 

концепция на дисертационното изследване, изводите по потвърждението на двете основни 

хипотези в него, приносните постановки, които са резултат от тяхната проверка на теоретично и 

емпирично равнище – и с това се постига сполучлива завършеност на труда. 

 Освен споменатите вече достойнства на изследването на Валентина Маринова, могат да 

се очертаят и следните по-общи 

III. Приноси на дисертационния труд: 

- Постигнато е забележително съчетание между практически опит и теоретичната му обосновка, 

възход от практика към теория и от теория към практика, взаимно обогатени по отношение на 

конкретно разглеждания проблем – за зависимостта между семейни интеракции и употреба на 

психоактивни вещества от деца. Неговата актуална и детайлна научна трактовка, както и 
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разширяването с осъвременяване на социално-педагогическия подход към тази проблематика се 

отчита в последните години като изключително наложителна, особено на фона на недостига у 

нас на терапевтични практики, ориентирани конкретно към детската възрастова група – и 

работата на Валентина Маринова има определена значима стойност в това отношение. 

- В разработването на проблема докторантката не просто анализира и синтезира същината на 

актуални и авторитетни теоретични постановки и изследвания с препратка към практиката, а 

доразвива със свои собствени, почерпани от дългогодишните й интерес и занимания в тази и 

сродни области. Представя ги научно издържано, на висок стил и е видима нейната 

изследователска зрялост. Убедително доказва значимостта и ефективността на системния 

подход при работата със семейства с дете с проблемно поведение, в частност употреба на ПАВ. 

Чрез една своеобразна „дисекция” на структурата и функциите, на интеракциите в такива 

семейства, тя върви към извеждането на стратегически подход за работа с родителите като път 

към промяна у децата, изчистен от фиксацията върху детето като единствено нуждаещо се от 

корекция, при отчитане на преживяванията на родителите и нуждите на детето, които стоят „зад 

употребата”, вкл. извличане на потенциала от „тенденциите в” тази употреба в името на по-

доброто разбиране на детето и съответно намиране на адекватен социално-педагогически 

подход. Дисертацията съдържа и други оригинални тълкувания на недостатъчно разработени 

или подлежащи на преосмисляне постановки. 

- Приложената и описана авторова методика за работа в група с родители на деца, 

употребяващи ПАВ, е безспорно явление, новаторски подход за България, с доказана от 

докторанта ефективност и със сериозен принос към обогатяването на нашата практика. 

IV. Оценка на автореферата и публикациите по темата: 

Авторефератът отговаря на изискванията за синтерзирано и адекватно отразяване съдържанието 

на дисертационния труд. Представени са 8 авторски и 4 в съавторство публикации, всички по 

темата на дисертацията, от които едно много полезно помагало за превенция, използващо се в 

практиката и заедно с всички останали – приложими в обучението по теми и дисциплини, 

свързани с проблематиката. 

V. Заключение 

Дисертационният труд на тема ”Структура и функции на семейства с дете, употребяващо 

психоактивни вещества” съдържа изискваните по Закона за развитието на академичния състав в 

Република България научноприложни резултати, което ми дава основание да препоръчам 

убедено на уважаемото Научно Жури да присъди на Валентина Маринова образователната и 

научна степен „доктор”  по професионално направление „Педагогика”. 

 

 

11.03.2011     Изготвил становището: ……………………………….. 
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