
С Т А Н О В И Щ Е 

 

за дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направле-

ние 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ 

Автор: гл. ас. Милко Ванчев Иванов 

Тема: „ВЪЗПРИЯТИЕ НА ДЕТСКОТО ЛИЦЕ ОТ УЧИТЕЛИ В НАЧАЛНИЯ 

ЕТАП НА ОСНОВНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН” 

Член на научното жури: проф. д-р Иван Петков Иванов 

ШУ „Еп. Константин Преславски” 

 

 

ДАННИ ЗА АВТОРА. Милко Иванов е роден през 1961 г. в Хасково. Завършил 

е средно образование в ЕГ „Пловдив“ с английски език и СУ “Св. Климент Охридски” 

– магистър по психология (1987). От 1988 г. работи като асистент по психология в ка-

тедра “Педагогика и психология” на ШУ “Епископ К. Преславски”. От 1996 г. е главен 

асистент. В ШУ води семинарни занятия по дисциплините Психология, Педагогическо 

общуване, Психология на общуването; Педагогическа психология на различни специ-

алности. Специализира в различни университети – Талин, Манчестър, Брюксел, Олден-

бург, Амстердам. Автор и съавтор на редица научни публикации – статии и доклади, 

книги и учебни пособия основно по педагогическо общуване. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИЯТА. Представен е текст от 

153 станд. маш. стр.: увод; две глави; заключение; литература и допълнително 66 стр. 

приложения.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ. Първата глава съдържа теоретичните постановки на дисертаци-

ята. Разгледана е историята и постиженията на възприятието на човешкото лице и ли-

цевата експресия, като особено внимание е отделено на съвременното състояние на 

проблема, както и на изследванията на лицевото изражение в образователния процес.  

Втора глава, озаглавена „Методика и анализ на резултатите от изследването“ 

представя дизайна на изследването, количествен и качествен анализ на описанията на 

детските лица от учители и студенти с различен пол и стаж, анализ на възприятието на 

детското емоционално лицево изражение и анализ на други психични особености, при-

писвани на децата от фотографиите. както и примерна технология за ефективна органи-

зация на педагогическите съвети; етапите на работа и нормативните изисквания. Глава-

та завършва с Практико-приложен модел за развитие възприятието на емоционални 

лицеви изражения при обучението на студентите- бъдещи учители. 

В Заключението са направени извади и препоръки от теоретичното и емпирично 

изследване, които имат сериозна практическа стойност. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА. Дисертацията е посветена на една класическа те-

ма за категорията „педагогическо общуване“ – социалната перцепция на началния учи-

тел, невербалната комуникация и нейните дефицити. В основата са постановките на 

физиогномиката – област на знание с древни корени и съвременни проекции.  

Темата е сравнително добре разработена в науката що се отнася до общуването 

изобщо и слабо разработена за отношението учител-ученик и особено за България. 

Културните особености на българския учител и свързаните с тях перцептивни стерео-

типи оказват значимо влияние върху неговата работа. Съществуват малко публикации, 

има противоречиви подходи, методическите решения са неудовлетворителни. Потреб-

ността от разработката е голяма. 
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НАУЧНА ЗНАЧИМОСТ НА РАЗРАБОТКАТА. В дисертацията са открити са и 

са обяснени факти, които досега не са били обект на научно търсене и не са били обяс-

нени. Това се прави на основата на действащата парадигма. 

Резултатите от изследването са нови по съдържание, съществени, обективни. Но-

востта за България е абсолютна. Приоритетът на автора - също.  
 

НАУЧНА ОСВЕДОМЕНОСТ НА АВТОРА. Авторът познава прекрасно пуб-

ликациите по темата и достатъчно пълноценно информационно обосновава тезата си. 

Литературната справка е внушителна – цитирани са 326 източника, 17 от които са на 

кирилица, а останалите - на латиница. Тези източници са използвани подходящо в тек-

ста за подкрепа на авторовите позиции. 

На много места в дисертацията при анализа на литературните източници е изразе-

на лична позиция. Критичните разсъждения на автора са аргументирани.  

 

КОНЦЕПТУАЛНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНОСТ. Основната постановка е, 

че възприемането на лицата на децата от учителите е стереотипно и следва определена 

конфигурална схема и води до генерализирани оценки, които се отнасят до основни 

личностни черти. Има определени и масови дефицити, които се влияят слабо от профе-

сионалния опит.  

Тази теза на автора е защитена последователно и прецизно с критичен анализ и 

оценка на чуждия опит, описание, анализ, систематизация на емпиричния материал. 

Приемлив е практико-приложният модел за развитие на възприятието на учители-

те, изведен от проучените дефицити.  

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ. Получените резултати от изследването откри-

ват перспективи за решаването на важни въпроси на методиката като цяло. От резулта-

тите са заинтересовани много хора. Те дават насоки за модифициране на квалификаци-

ята на учителите в областта на педагогическото общуване. В дисертацията е демонст-

риран конкретен авторски подход. 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ХИПОТЕЗА. Дисертационният труд 

си поставя за цел да се установят особеностите на възприятие на анатомичните и дина-

мичните особености на детското лице от учители в началния етап на основната учи-

лищна степен. На основата на постигнатите резултати да се разработи практико-

приложен модел за развитие на уменията за възприятие на емоционални лицеви изра-

жения. 

Целта е адекватна на изследвания проблем и е декомпозирана пълноценно в 6 за-

дачи, които в своята съвкупност я покриват съдържателно.  

Обектът и предметът са дефинирани правилно като съотношение общо-частно. 

В дисертацията са формулирани 3 хипотези, свързани с емпиричното изследване. 

Формулировките са точни и хипотезите - проверяеми.  

 

ИЗВАДКА. В изследването участват 258 човека, като 122 от тях са учители в на-

чалния етап на основната училищна степен с различен професионален стаж, повечето 

от тях работещи в Североизточна България. Изследването с учителите е проведено по 

време на посещенията им на различни форми за повишаване на квалификацията (ПКС, 

магистърски курсове и др.). Изследваните студенти са 136 и се обучават в специалнос-

тите Начална училищна педагогика и Предучилищна и начална училищна педагогика 

на ШУ "Еп. Константин Преславски". 

Извадката не претендира за представителност в количествено отношение. В съ-

щото време структурата й дава основание за представителност на изводите за региона 



3 

на Североизточна България. изводите от изследването трябва да се приемат със съот-

ветната доза условност. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ. В хода на изследването е използван методът на сво-

бодните характеристики с изображения на три детски лица. Всяко от тях е експонирано 

на два пъти по пет минути. При първото експониране на изследваните лица е поставена 

задачата да се опишат физическите характеристики на лицето. След това изследваните 

лица изпълняват няколко задачи, които нямат пряка връзка с изследването. След около 

50 минути трите изображения се експонират отново, но в обратен ред, като този път на 

изследваните лица е поставена задача да направят психологическа характеристика на 

детето, което виждат. 

Получените два вида характеристики (анатомични особености и психологически 

характеристики) след това се подлагат на контент-анализ и се класифицират в групи.  

Изследователският метод е адекватен на изследователската стратегия. Авторът 

съзнателно е избрал методът на свободните характеристики, въпреки трудностите, 

свързани с прилагането му - трудоемкост, трудност при класифицирането на различни-

те твърдения. По този начин се гарантира висока надеждност и валидност на инстру-

ментариума – той дава възможност за максимална свобода на изследваните лица при 

изпълнението на поставената експериментална задача. 

Статистическата обработка на данните включва дескриптивен анализ и проверка 

на статистически хипотезите посредством ANOVA. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Представянето на данните от емпи-

ричното изследване чрез таблици и графики е коректно. Интерпретацията на резултати-

те показва умения за работа с емпирични данни. Анализът е последователен и научно 

аргументиран.  

 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Дисертационният труд съдържа 

приносни моменти, които са лично дело на г-н Милко Иванов. За първи път в България 

е осъществено теоретико-емпирично изследване на възприятието на детски лица от 

учители в началния етап на основната училищна степен. Разкрити са закономерности в 

процеса на възприятие и интерпретация на анатомичните и динамичните характеристи-

ки на лицето. Уточнено е влиянието на професионалния стаж на процеса на възприятие 

на детското лице. Теорията и практиката са обогатени с разработването на авторски 

учебен дизайн на дисциплината Педагогическо общуване, насочен към подобряване на 

уменията на учителите за общуване. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Публикувани са една глава 

от колективна монография, 2 студии и една статия в научни сборници. Свързани са 

главно с теоретични проблеми, но се дава информация и за резултати от емпирични 

изследвания на автора по темата. 

 

АВТОРЕФЕРАТ. Авторефератът отразява вярно и точно текста на дисертацията 

и дава възможност на читателя да добие правилна представа за достойнствата и слабос-

тите на текста. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА. Дисертацията би спечелила, ако беше ек-

спериментално доказана ефективността на предложения модел на тренинг и обучение 

на учители и студенти по педагогическо общуване, който има приносен характер. Става 

дума за документирано доказателство, но трябва да се добави, че гл.ас. Милко Иванов 

от много години работи по предложената програма и аз съм непосредствен свидетел на 
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положителния ефект на тренингите му, както и на положителното отношение на обуча-

емите.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Авторът демонстрира, че може да провежда успешно самостоя-

телно научно изследване и може да оформи и изложи резултатите от него разбираемо и 

логично.  

Работата се основава на достатъчно по обем информация, написана е професио-

нално компетентно с изключително точен и прецизен стил и е оформена според техни-

ческите стандарти. 

В дисертацията са приведени достоверни резултати, които са лично дело на авто-

ра и позволяващи да бъдат квалифицирани като значими приноси в теорията и практи-

ката на педагогическото общуване. 

Предлагам на уважаемото Научно жури да присъди образователната и науч-

на степен «доктор» на гл.ас. Милко Иванов.  

 

 

Дата: 1.03.2015 г. ЧЛЕН НА ЖУРИТО:  
 

  (проф.д-р Иван П. Иванов) 

 


