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1. Актуалност и наличие на изследователски проблем.  

За един от основните аспекти на общуването – социалната перцепция, 

който има особено значение в дейността на учителя, изследванията у нас 

са сравнително много малко. Доколко и как началният учител ще може да 

разчита и преценява детските лицеви изражения в непосредствената си 

работа с учениците и ще може да реагира адекватно на детските 

преживявания е проблем, който заслужава внимание и специално 

изследване. Авторът е намерил своята неразработена територия след 

продължително и прецизно запознаване с многобройни източници и това 

му е позволило да очертае своите изследователски рамки и смисловите и 

процесуални корелации, които ще търси и оценява. Формулировката на 

темата е коректно третирана в съдържанието на разработения 

дисертационен труд, във формулираните и изследователски защитени 

обект, предмет, цели и хипотези. Това според мен показва, че темата и 

начинът на нейното разкриване в изследването са актуални, адекватни и 

реалистични.  

2. Характеристики на дисертационния труд 

 Обем, структура, оформление и стил 

Обемът, структурата и оформлението на дисертационния труд 

удовлетворяват изискванията и очакванията към подобен род научни 

работи. Той е с общ обем от 153 страници и приложения. Състои се от 

увод, две глави, заключение, библиография и приложение. Първата глава, 

съдържаща 4 параграфа, е с обем от 57 страници, а втората е представена с 

общ обем от 60 страници. Приложението е от 66 страници. Втората глава е 



централната част на разработката и разкрива организацията и методиката 

на проведеното изследване, анализ на получените резултати и практико 

приложния модел. Представената библиография впечатлява с обхващането 

на 326 източници, от които 17 са издания на кирилица (български и руски), 

а останалите на латиница. Стилът на изложението е ясен, научно 

издържан, а текстът е четивен.  

 Изследователски подход и адекватност на използваните научни 

методи 

За да разкрие съвременното състояние на проблема, който изследва, 

М. Иванов прецизно и задълбочено проучва разнообразни предшестващи 

опити и подходи и се опира на максимално широка научна основа, 

обединявайки гледни точки и изследователски резултати от сферата на 

психологическата и педагогическата теория и практика. Това му е дало 

възможност точно да формулира собствения си изследователски фокус и 

понятийна рамка. Той подхожда към идентифициране и оценяване на 

възприятието на детските лица чрез метод на свободните характеристики и 

контент-анализ.  

Богатата литературна, практическа и изследователска 

информираност на М. Иванов е съчетана с подчертана аналитичност и 

селективност към познатите подходи и постижения. Чуждите трудове, 

изследвания и постижения са представени коректно и адекватно. Милко 

Иванов е успял да изведе и формулира отчетливо своите текущи 

констатации, оценки и обобщения, както и да представи вижданията си за 

приложението им в пряката подготовка на студентите – бъдещи учители. 

Работата завършва с представянето на конкретен продукт, а именно 

практико приложен модел за развитие на умения за възприятие на 

емоционални лицеви изражения, който е включен в програмата на 

учебната дисциплина Педагогическо общуване.  

Като важен аспект на адекватността на използваната методика бих 

отбелязала и подходящия подбор на изследователската извадка, 

обхващаща 258 лица, от които  122 са начални учители от Северозападна 

България и 136 студенти от специалностите Начална училищна педагогика 

и чужд език и Предучилищна и начална училищна педагогика в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

В интерес на по-голямото прецизиране и изясняване на 

методологията и описанието на извършеното, бих искала да задам 

следните въпроси на Милко Иванов: 



o Какво го е ръководило при избора на тези три ЕЛИ? Защо е 

използвал емоционално неутрално изражение (ЕЛИ 1)? Може 

би част от проблема за затрудненията при идентифициране на 

лицевите изрази се крие именно в подбора им. 

3. Научни и научно-приложни приноси. 

Настоящото дисертационно изследване се отличава с оригиналност и 

приносен характер: Проведено е оригинално теоретико емпирично 

изследване на възприятието на детските лица от начални учители; 

Проследена е корелацията между възприятието и интерпретацията на 

анатомичните и динамичните характеристики на лицевите изражения; 

Оригинална е и авторовата идея за създаване на практико-приложен 

модел за изграждане на умения за адекватно възприемане на лицевите 

изражения, който ще повиши професионалната компетентност на 

студентите от педагогическите специалности; 

 4. Авторство и публикации 

Докторантът е представил 4 публикации по темата на дисертацията 

си, които са доказателство за неговата успешна текуща работа. Налице е 

синхрон между теоретични търсения и практически рефлексии, които 

позволяват да се внесе нов и оригинален аспект в обучението по 

педагогическо общуване.  

5. Заключение 

Като имам предвид достойнствата на представения дисертационен 

труд, и като отчитам безспорното авторство и творчески принос, убедено 

давам положителната си оценка за представения дисертационен труд и 

предлагам да се присъди образователната и научна степен „доктор” на 

Милко Ванчев Иванов в областта на висше образование 1. Педагогически 

науки, професионално направление 1.2. Педагогика. 
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