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1. Актуалност  

Според редица родни изследвания – както по-ранни, така и актуални, 

работата на образователните институции с родителите и семействата е едно 

традиционно „слабо звено” в тяхното управление и устойчиво развитие. 

Затова изследователският интерес към търсенето и концептуализирането на 

работещи тези и модели в тази сфера е устойчив не от вчера. Това, което 

придава на проблематиката особено актуално значение и звучене 

понастоящем, са едни от последните факти и анализи на процесите в родното 

ни образование, постъпващи както по линия на националните проучвания, 

политики и оценки, така и по линия на международните експертизи. Затова не 

е изненадващ фактът, че сред най-новите външни препоръки и национални 

политики за целите и средствата на по-нататъшните реформи в българското 

образование и училище много ярко присъстват тези, които лансират рязко 

активизиране на диалога с родителите и семействата по посока на тяхното все 

по-обхватно ангажиране като комплексни агенти на училищното развитие и 

успех на всеки и всички. Всичко това е потвърждение на безспорната 

тематична актуалност на дисертационното изследване и гаранция за висока 

социална значимост на изследователските резултати.  

 

2. Наличие на изследователски проблем (дисертабилност) 

Още в темата на дисертационното изследване са зададени доста точно 

смисловите и процесуални корелации, които ще бъдат търсени и оценявани.  

От една страна, ясно се дефинира изследваната „територия”, а именно 

училищната социално-педагогическа работа със семейства, чиито практически 



измерения в български условия по традиция се асоциират с функциите и 

дейността на педагогическия съветник. Понастоящем той все още е почти 

единственият щатен училищен специалист,  за когото училищната социално-

педагогическата работа е водеща професионална отговорност и сфера, 

изискваща от него комплексна компетентност.  

От друга, много концептуално конкретно е определен и подходът, чрез 

който тази практическа територия ще бъде провокирана, а именно чрез 

изследване на възможностите за приложение в нея на т.нар. проактивен подход.  

Не само у нас, но и в международен мащаб, не са познати подобни 

изследвания с аналогичен фокус и модел на концептуализиране. 

Същевременно добре познати са редица сходни, при това успешни 

изследователски опити и постижения от прилагането на подхода в други, вкл. 

сродни практически сфери, които авторката познава и коректно представя в 

съответните параграфи на труда. В основата на изследването стои 

оригиналният замисъл за научното обосноваване на проактивността като 

работеща парадигма и подход към междусубектното партньорство в 

училищната социално-педагогическата работа със семейства. Понятийно 

изчистената формулировка на темата е коректно третирана и в съдържанието 

на труда, за което добър пример са формулираните и изследователски 

защитени обект, предмет, хипотеза и цели. Всичко това ми дава основание 

убедено да приема, че избраната тема и подходът за нейното 

проблематизиране в изследователска задача са реалистични, адекватни, 

измерими и постижими.   

 

3. Характеристики на дисертационния труд 

 

a. Обем, структура, оформление и стил 

Обемът, структурата и оформлението на дисертационния труд напълно 

удовлетворяват изискванията и очакванията към подобен род научни рабони. 

Той е с общ обем от 239 страници и приложения. Състои се от увод, две части – 

теоретична и емпирична, заключение и библиография. Първата част, 

съдържаща 3 глави, е с обем от 155 страници  (с. 15 – 170), а втората е 

представена с общ обем от 58 страници (с. 171-223). Заключението и 

библиографията формират 11 страници от основния текст на труда (съответно 

с. 228-233 и  с. 234-239). Представената библиография съдържа 165 източници, 

от които 54 са издания на кирилица (български и руски), 85 - на латиница 

(английски) и 26 са Интернет източници, представляващи официални сайтове 

и блогове на институции и организации у нас и в чужбина. Надлежно са 

оформени корицата, титулната страница, съдържанието, основният текст и 



приложенията. Стилът на изложението е ясен, научно издържан, а текстът е 

четивен и дори увлекателен.  

b. Концептуална зрялост на изследователския подход и адекватност на 

използваните научни методи 

Очевидно е, че иновативността на изследването е наложила на авторката 

да подходи към неговото концептуално и методическо моделиране много 

смело и същевременно балансирано. Ето защо е обяснимо и логично при 

проучването на предшестващи опити и подходи да се опре на максимално 

широка научна основа, обединявайки гледни точки и изследователски 

резултати от сферата на социалната и образователна теория и практика. 

Вероятно това е направило възможно точното формулиране на собствен 

изследователски фокус и понятийна рамка, чрез които Лилия Петрова успява 

да защити своя оригинална авторска концепция за проактивността в сферата 

на училищната социално-педагогическа работа със семейства.  

Използваните методи впечатляват както с прецизната си обвързаност с 

теоретичния модел и формулираната изследователска хипотеза, така и с 

факта, че са собствени разработки на докторантката, които коректно подлага 

на пилотна апробация. Тя подхожда към идентифициране и оценяване на 

възможностите за прилагане на проактивния подход в училищен контекст, 

като прилага два типа критериални скали – за диагностика на ценностните 

предпочитания и нагласи, и за оценка на индивидуалната проактивната 

готовност. В хода на емпиричното изследване е използван широк набор от 

теоретико-аналитични техники,  а изработените и приложени авторски 

въпросници съдържат скалирани отговори, позволяващи стойностни 

измервания и заключения. Така в хода на обработката на резултатите става 

възможно установяването на значими корелации, които служат като основа за  

разработването на опигинален интерпретативен инструмент, наречен от 

авторката „Решетка на проактивността”. 

Като важен аспект на адекватността на използваната методика бих 

откроила и подходящия подбор на изследователската извадка, обхващаща на 

практика всички основни агенти на училищната социално-педагогическа 

работа, а именно ученици, родители и педагогически специалисти (учители и 

педагогически съветници). За тяхното специфично изследване авторката 

разработва и отделни методики (общо 6, т.е. по 2 за всяка от трите групи).  

c. Научна компетентност, коректност и резултативност 

 

Както по отношение на теоретичния дял от своето изследване, така и в 

емпиричната му част Лилия Петрова се опира на широка, 

интердисциплинарна научна основа. Нейната богата литературна, 



практическа и изследователска информираност е съчетана с осезаема 

аналитичност и селективност към познатите подходи и постижения. Това 

придава на много от параграфите наистина оригинално звучене с лесно 

различими приносни елементи. Чуждите трудове, изследвания и постижения 

са представени коректно и адекватно на оригиналния авторски замисъл. Както 

от основония текст, така и от списъка на използваната литература, е видно, че 

докторантката използва и тълкува свободно източници на различни езици и от 

различни страни и региони. На всеки етап от своята работа докторантката е 

успяла да изведе и формулира отчетливо свои текущи констатации, оценки и 

обобщения, а така също и да представи и защити убедително продуктите от 

реализираната проучвателска, аналитична и научно-творческа работа. Прави 

специално впечатление фактът на тяхното устойчиво текущо обвързване с 

приетата изследователска хипотеза. Работата завършва с представянето на 

конкретен продукт, а именно „Решетката на проактивността”, чиито 

възможности за използване като интерпретативен инструмент в ежедневната 

работа на педагогическия съветник са обосновани и описани по неуспорим 

начин в края на труда.  

4. Научни и научно-приложни приноси.  

Като цяло това, което отличава настоящото дисертационно изследване, е 

неговата оригиналност и приносен характер както в теоретико-концептуален, 

така и в емпирично-изследователски план, което, от своя страна, е довело и до 

конкретни научно-приложни приноси и резултати. Обобщено основните 

приноси могат да бъдат синтезирани в 3 основни направления. 

 На основата на широка научна основа се обосновава и концептуализира 

проактивността като инструментална парадигма  в училищната социално-

педагогическа работа със семейства. Създаденият теоретико-приложен 

модел я представя в нейнатата цялост като единство на съдържателни, 

ценностно-нормативни и  методическите й измерения; 

 Оригинална е и авторовата идея да се изследват връзки между 

диспозиционни и дейностни променливи в полето на проактивността. 

Именно тя е позволила на докторантката да обоснове и моделира уникален  

инструментариум (Решетка на проактивността) за творческа практическа 

употреба от педагогическите съветници в социално-педагогическата им 

работа.  

 Безспорен оригинален авторски принос е и разработването на 

изследователски въпросници, специфично адаптирани към особеностите на 

трите групи изследвани лица обхванати в извадката.  

 

 



 

5. Авторство и публикации 

Докторантката е представила достатъчно по обем и качество публикации 

по темата на дисертацията си, които са напълно дотатъчни доказателство за 

нейната успешна текуща работа. В качеството си на нейн научен ръководител 

мога да потвърдя както истинността на тяхното авторство, така и упоритостта 

и отдадеността, с която Лилия Петрова се беше посветила на своето 

дисертационно търсене. От самото начало тя съумяваше да разпределя силите 

и времето си между щателното събиране и проучване на ценна научна и 

практическа  информация с творческата си работа върху модела и методиката 

на емпиричното изследване. В последна сметка никое усилие не се оказа 

излишно, тъй като синхронизирането между теоретични търсения, 

практически рефлексии и емпирична апробация й позволи навреме да 

изчисти от неточности и излишъци своите виждания, подход, методи и 

резултати. В някакъв смисъл с времето тя се превърна в най-продуктивния си 

критик и стимул за усъвършенстване. Не трябва да се пропуска и фактът, че 

двойното научно ръководство бе още едно специално обстоятелство, което в 

хода на своята работа й се налагаше да осмисля и оползотворява по най-добрия 

начин.  

6. Заключение 

Като имам предвид достойнствата на представения дисертационен труд, и 

като отчитам безспорното авторство и творчески принос, на които бях 

свидетел в ролята си на научен ръководител на Лилия Петрова, убедено давам 

положителната си оценка за представения дисертационен труд. На това 

основание предлагам на уважаемото Научно жури да даде положителен вот за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Лилия Георгиева 

Петрова в областта на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност  05.07.01. 

Теория на възпитанието и дидактика.  

9.03.2012 г.    

      Доц. д-р Силвия Николаева Николова 


