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1. Общо описание на представените материали 

 
Със заповед №. РД 38-23 / 19.01.2012 г. на Ректора на Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски“ съм определена за член на научното жури 
за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема: 
„Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със 
семейства“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 

Автор на дисертационния труд е Лилия Георгиева Петрова, редовен 
докторант към катедра „Социална работа“ във Факултета по педагогика на 
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. 

Докторантът е представил необходимите документи, свързани с 
процедурата за защита на дисертационния труд. Приложени са: 

- дисертационен труд на тема: „Проактивният подход в училищната 
социално-педагогическа работа със семейства“, който се състои от 239 
страници и 6 приложения към тях; 

- автореферат /проект/; 
- европейски формат на автобиография; 
- списък с 4 публикации върху научната проблематика на 

дисертационния труд; 
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- ръкописи на отпечатани научни трудове, свързани с дисертационния 
труд; 

- заявление до ръководителя на първичното звено; 
- ксерокопия на дипломи за висше образование на образователно-

квалификационна степен Бакалавър по специалност Педагогика и 
образователно-квалификационна степен Магистър по специалност 
Педагогика, магистърска програма „Междууниверситетска програма по 
образователен мениджмънт“. 
 

2. Кратки биографични данни за докторанта 
 

Кандидатът за образователна и научна степен „доктор“ Лилия 
Георгиева Петрова е родена на 26 май 1981 година. През 2004 година тя 
завършва Бакалавърска степен по Педагогика, а две години по-късно и 
Магистърска степен по Образователен мениджмънт в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“. От 2007 година е редовен докторант 
по Теория на възпитанието и дидактика (Методика на работата на 
педагогическия съветник) в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, с 
научни ръководители: доц. д-р Силвия Николаева и доц. д-р Силвия 
Цветанска. 

Докторантът Лилия Петрова има осемгодишен практически 
педагогически опит като детски учител и педагогически съветник. Още 
преди завършване на бакалавърската степен (през 2003 година) тя започва 
работа като учител в ЦДГ 16 „Щурче“ в с. Бистрица. От 2007 до 2009 
година е учител в Детска занималня „При Надя и Лили“, с. Бистрица и от 
2009 година до сега работи като учител и педагогически съветник в ЧНУ 
„Питагор“, гр. София. Кариерното развитие на Лилия Петрова като учител 
и педагогически съветник спомага за адекватното ѝ ориентиране в значима 
за усъвършенстването на социалнопедагогическата теория и практика 
проблемна област. 
 

3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на 
формулираните  цели и задачи 

 
Дисертационният труд е фокусиран върху изследване на твърде 

актуален и значим проблем. Актуалността се определя от обстоятелството, 
че темата за преосмислянето и концептуализирането на основните подходи 
в училищната социалнопедагогическа работа със семейства все още не е 
намерила своето адекватно решение в контекста на мащабните социално-
икономически трансформации в нашето посттоталитарно общество. 
Значимостта на разработката е свързана с това, че 
социалнопедагогическата дейност на ниво училище се нуждае от нова, 
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адекватна на социокултурния контекст визия, която да съответства на 
новите реалности в ежедневието ни и да подпомогне за преодоляването на 
специфичните предизвикателства, пред които е изправено съвременното 
българско общество. Визията за професионализацията на 
социалнопедагогическата дейност в училищната институция изисква и 
конкретизиране на основните параметри за реформиране на 
образователната среда, сред които основно място заема спецификата на 
взаимодействието ѝ със семейната общност. В този смисъл все по-
актуални ще стават въпросите, свързани с функционалното 
предназначение и оптималната организация на взаимодействието между 
семейството и училището, в неговите многообразни измерения в нашата 
житейска действителност. Именно поради това представеното 
дисертационно изследване е ценен принос в социалнопедагогическата 
теория, тъй като предлага за обсъждане ключови за ефективността на 
социалнопедагогическия процес компоненти.  

Темата е дисертабилна, досега този проблем не е изследван в 
българската социалнопедагогическа теория. 
 

4. Характеристика и оценка на дисертационния труд 
 

Представеният за рецензиране дисертационен труд е структуриран в 
две части, като първата от тях – Теоретична част на изследването. 
Концептуални и практически измерения на проактивността в 
училищната социално-педагогическа работа със семейства е значително 
по-обемна (152 страници) от втората – Емпирично изследване. 
Интегративен подход за идентификация и подкрепа на проактивността в 
училищна социалнопедагогическа работа със семейства (53 страници). 
Първата част на дисертацията е разработена в три глави и съответните 
параграфи и подпараграфи към тях. Дисертационният труд съдържа още 
увод, методика на изследването, заключение, библиография и 6 
приложения, и е с общ обем от 239 страници (без приложенията). 
Структурата на дисертационния труд е логически свързана с темата и дава 
възможност да се откроят по-осезателно научните и научно-приложните 
аспекти на изследването.  

Така използваната структура на дисертационния труд допринася за 
последователното и научно обоснованото интерпретиране на проблема за 
изясняване на същността и спецификата на проактивния подход в 
училищната социалнопедагогическа работа със семейства. 

В увода докторантът обосновава актуалността на темата и 
подчертава, че основната цел на дисертационното изследване е да се 
определят концептуалните и приложни измерения на проактивния подход 
в училищната социално-педагогическа работа със семейства и се апробира 
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инструментален модел за идентифициране на специфичния проактивен 
профил на всеки ангажиран в нея индивидуален или групов субект. 

Дисертационният труд има ясна парадигмална определеност. 
Основните параметри на изследването (предмет, цел, задачи, хипотези) са 
формулирани прецизно и показват високо ниво на научно-изследователска 
компетентност на докторанта. Използваната методика съответства на 
поставените изследователски задачи. Подбрани са подходящи методи: за 
теоретично проучване; за събиране на емпирична информация (въпросник 
за оценка на ценностните ориентации и въпросник за оценка на 
проактивността към 7 сфери на социално-педагогическа работа в 
училищен контекст); за обработка на емпиричните данни (математико-
статистически методи: рангов коефициент на корелация на Спирман и 
процентен анализ). 

В частта, свързана с теоретичното обосноваване на изследването 
авторът акцентира върху изясняването и прецизирането на основните 
понятия: проактивност, парадигма, социалнопедагогическа работа и пр. На 
базата на ясното и точното отдиференциране на използваните понятия се 
търсят връзките и зависимостите между изследваните явления и процеси. 
Тази част от дисертационния труд успешно изпълнява своето 
предназначение – да докаже, че избраната тема заслужава конкретния 
изследователски фокус, да очертае основните нерешени аспекти на 
проблема, както и да установи отправните точки за провеждането на 
емпиричното проучване.  

В първа глава се изясняват концептуалните подходи към същността 
и проявленията на проактивността. В съответствие с темата на 
дисертацията Лилия Петрова правилно е отделила значително място на 
разкриване на проблема за актуалните подходи за дефиниране и научно 
изследване на проактивността, както и за концептуалните основания на 
проактивността като инструментална парадигма. При интерпретацията на 
тези проблеми Лилия Петрова обстойно представя теоретичните 
разсъждения на западни, руски и български автори. Особен научен интерес 
представлява отдиференцирането на реактивните и проактивните модели 
на поведение, разкриването на специфичните особености на 
проактивността в индивидуалното и груповото мислене, отношение и 
поведение. 

Втората глава на дисертационния труд е посветена на проблема за 
специфичните измерения на проактивността в училищната 
социалнопедагогическа работа. Акцентира се върху новите тенденции в 
развитието на социалната педагогика като теоретична основа на 
социалнопедагогическата работа. Задълбочено се анализират 
традиционните и нетрадиционните модели на социалнопедагогическа 
подкрепа в детството и юношеството. При разработването на визираната 
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проблематика се разкрива богатата научна осведоменост на докторанта. 
Лилия Петрова съсредоточава своето внимание върху обосноваване на 
специфичната роля на педагогическия съветник като диагностик, 
консултант и посредник. И в тази част на дисертационния труд авторът 
демонстрира задълбочено познаване на литературните източници и умение 
да продуцира ясен, целенасочен и прецизен в научно-терминологично 
отношение текст. 

В трета глава на дисертацията се очертава спецификата на 
семейството като клиент на проактивна социалнопедагогическа подкрепа в 
училище. Обсъждат се основните подходи за изследване на семейството, 
анализират се въпроси, свързани с динамиката на семейната структура, 
като фактор за оптимално функциониране на семейството като социална и 
възпитателна среда. Вниманието се фокусира и върху ролята на семейното 
планиране за развитието и възпитанието на децата; влиянието на 
отношението на семейството към възпитанието и типа семейно възпитание 
върху развитието и възпитаността на детето. В тази част от разработения 
дисертационен труд  особен научен интерес представлява теоретизирането 
на проактивните измерения на социалнопедагогическата работа със 
семейства в училищен контекст. 

Във втората част на дисертационния труд, на базата на изведените 
теоретични обосновки на проактивността се конструира и подхода 
към анализа на получените резултати от направеното емпирично 
изследване. Резултатите от емпиричното изследване са представени много 
прецизно и коректно от докторанта. Научният анализ на получените 
емпирични данни е на високо професионално развище и отразява 
основните компоненти на изследвания проблем. Направените изводи и 
обобщения са релевантни на предложените анализи. Конкретните 
практически изводи и препоръки за училищната социалнопедагогическа 
работа със семейства придават цялостност и завършеност на изследването, 
което има теоретико-приложен характер. 

Като цяло, в съдържателно отношение отделните аспекти на 
дисертационната тема са разработени от автора компетентно, задълбочено 
и детайлно. Присъстват и традиционни схващания, и редица новаторски 
идеи. Налице е богат анализ на авторови подходи и теоретични 
постановки. В разработването на дисертационния труд Лилия Петрова 
проявява научна компетентност и добросъвестност, задълбоченост и 
прецизност, критичност, практически усет и съобразяване с новите 
тенденции в социалнопедагогическата теория и практика.  

Обобщено, бих искала да подчертая, че изследователският процес е 
осъществен цялостно, което проличава особено убедително в постигнатото 
единство – между поставените задачи и структурата на дисертационния 
труд; между формулираните критерии за оценка на резултатите и 
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последоветелността при описанието и анализирането на обработените 
емпирични данни; между формулираната хипотеза и спецификата на 
проведеното емпирично проучване. 

Дисертационното изследване предоставя научни данни и факти, 
както и теоретични концепции, които са съществена част от 
конструирането на основните компоненти от методологическата обосновка 
на училищната социалнопедагогическа работа със семейства. 

 
5. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

 
Приносите на дисертационния труд са от научно-приложен характер. 
 

Дисертационният труд предлага задълбочено изследване, свързано с 
изясняването на концептуалните и приложните измерения на 
проактивния подход в училищната социалнопедагогическа работа 
със семейства. 
 
Дисертантът успешно прилага теоретичното обосноваване на 
проактивността като форма на просоциално мислене в 
разработването на инструментариум за идентифициране на 
специфичния проактивен профил на ангажираните субекти.  

 

6. Преценка на автореферата и на публикациите по 
дисертационния труд 
 

Авторефератът отразява пълно и точно съдържанието, основните 
резултати и научните приноси на дисертационния труд. 

По тематиката на дисертацията Лилия Петрова представя 4 
публикации. От тях: 1) три статии, които са публикувани в сборници от 
конференции  през 2008 и 2010 година и 2) една студия, която е 
публикувана в Годишник на СУ през 2011 година.  

Представените публикации отговарят на изискванията за научност и 
респектират с убедителността на аргументите, подкрепящи формулираните 
авторови позиции и тези.   

 

7. Авторство на дисертационния труд и приносите 
 

В дисертацията е приложена Декларация за оригиналност, с която 
авторът декларира оригиналността на дисертационния си труд, като 
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гарантира коректността на библиографските цитирания; както и това, че 
трудът не е ползван за придобиване на други научни степени и звания. 

  
8. Критични бележки и препоръки 

 
Ако дисертационният труд се предложи за отпечатване, което 

убедено препоръчвам на автора, може би е целесъобразно да се направят 
някои разширения и доуточнения на анализа, засягащ съвременната 
типология на семейството, предизвикателствата при изпълнението на 
възпитателната функция на съвременното българско семейство, както и 
спецификата на семейното възпитание като рисков и защитен фактор за 
предпазване от проблемни поведенчески прояви в детството и 
юношеството. 

 
 
 
В заключение, въз основа на изложените аргументи, потвърждаващи 

безспорните достойнства на проведеното теоретико-емпирично изследване 
и авторския научноприложен принос на Лилия Георгиева Петрова убедено 
давам положителната си оценка за разработения дисертационния труд. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на тема 
„Проактивният подход в училищната социално-педагогическа работа със 
семейства“ отговаря на изискванията на Закона за развитието 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”, на основание на което 
предлагам на научното жури да присъди образователната и научна 
степен „доктор“ на Лилия Георгиева Петрова в област на висшето 
образование:  1. Педагогически науки;    професионално направление: 
Педагогика;   научна специалност:   05.07.01. Теория на възпитанието и 
дидактика (Методика на работата на педагогическия съветник). 

  
 
 
 
29.03.2012 година                   Рецензент: 
                                                
                                               /доц. д-р Снежана Атанасова Попова/ 

 


