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Лилия Петрова е докторант в катедра по Социална работа СУ „Св.Климент 

Охридски”.Представените материали позволяват да се направи оценка на 

постигнатите от нея резултати в дисертационния труд. 

Лилия Петрова e завършила СУ„Св.Кл.Охридски” през 2004 г., 

специалност „Педагогика”. През 2006 г. завършва ОКС „Магистър” по 

„Образователен мениджмънт”. От 2007 г. е редовен докторант В СУ „Св. 

Кл.Охридски”. 

Докторантката има богат педагогически опит – от 2003 г. до момента 

работи последователно като учител в детска градина и детска занималня, и 

като педагогически съветник в ЧНУ „Питагор”, гр. София. 

Проблематиката на дисертационния труд е актуална за социално-

педагогическата  теория и практика. Докторантката Лилия Петрова е направила  

теоретичен анализ достъпните й 165 литературни източници по темата на 

дисертацията, включително и интернет източници. В дисертационния труд, 

специален фокус е проактивността. Изведени са актуалните подходи за 

дефиниране и научно изследване на проактивността, прецизирана е в 

контекста на индивидуалното и груповото мислене и са интерпретирани 

концептуалните основания на проактивността като инструментална парадигма. 

Внесен е анализ на проактивността в училищната социално-педагогическа 

практика. Специален акцент е поставен на връзката проактивност и социално-

педагогическа работа, като са изведени социално-педагогическите потребности 

и възможности на училището. 

В изискан научен стил и в издържан съдържателен план са внесени 

анализи и разсъждения по проблематиката на проактивността в училищен 

контекст чрез проактивните измерения на социално-педагогическата работа със 

семействата. 

Емпиричното изследване логически следва от задълбочената теоретична 

интерпретация. Методиката  и организацията на изследването представят три 

нива на проявление на проактивността: отношение, контрол и (съ)участие. 



Ценностните измерения на проактивността са изследвани чрез модела на 

диференциране на проявленията на ценносттта: ценности – цели, ценности – 

средства, ценностно натоварени  нагласи за реакция в типични ситуации на 

ценностен избор. 

Участници в изследването са 481 родители, 235 учители и 308 ученика от 

ІV и VІІ клас. Приложени са въпросник за оценка на проактивността и въпросник 

за изследване на ценностните ориентации. Данните са обработени с 

коефициента на Спирман. 

Дисертационният труд е структуриран в: увод, пет глави, заключение, 

библиография. Той съдържа 233 страници основен текст, 6 страници 

библиография и 6 приложения. Литературата съдържа 165 заглавия (54 на 

кирилица и 111 на латиница). 

Авторефератът отразява точно и правилно съдържанието на 

дисертационния труд. 

Лилия Петрова е представила по темата на дисертацията 4 публикации, 

които могат да се обособят по следния начин: 3 статии на конференции и 1 

студия. Чрез публикациите, проблематиката и резултатите от дисертационния 

труд получават дисеминация  пред научната общност и пред  аудиторията, 

ангажирана в приложен план. 

Приемам посочените от докторантката приноси в дисертационния труд и 

смятам, че те са достатъчни за присъждане на образователната и научна 

степен доктор. 

Предложената дисертация позволява перспективни изследвания по 

темата, предимно по отношение проактивността в училищните и в социалните 

организации. Получените и представените в дисертационния труд резултати от 

изследователската работа могат да бъдат използвани в преподавателската 

практика във висшите училища, както и в бъдещи научни изследвания в 

областта на социалната работа. 

В заключение, смятам че би могло да се даде положителна оценка по 

отношение на дисертационния труд, цялостното изследване и дейност на 

докторантката. В този контекст, предлагам на Научното жури да гласува 

присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Лилия 

Георгиева Петрова в областта на висше образование 1. Педагогически науки, 

Професионално направление 1.2. Теория на възпитанието  и дидактика, 

Докторска програма (Научна специалност) Методика на работата на 

педагогическия съветник, шифър 05.07.01. 
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