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N 1. Данни за дисертанта. 

Христина Коларова- Василева- през 2000г. завършва   средно 

образование в СОУ „Славчо Стоименски“ гр. Щип, Македония. През 

2004г. завършва висше образование в ШУ „Еп. Константин Преславски“ 

гр. Шумен, бакалавър, специалност „Социална педагогика“, специализация 

Социална администрация. По- късно през 2006г. е завършила в  ШУ „Еп. 

Константин Преславски“ гр. Шумен, магистър, специалност „Социална 

работа с бежанци“. От 2015г. е зачислена като редовен докторант в катедра 

„Социална педагогика“  в ШУ „Еп. Константин Преславски“ гр. Шумен в 

докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална 

педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

професионално направление: 1.2. Педагогика. 



От 01.09.2007г. до 11.04.2011г.  Христина Василева- Коларова 

работи в „Надзор Консулт“ ООД гр. София като технически сътрудник. От 

01.03.2012г. до 31.03.2015г. работи като социален работник, педагог, 

артерапевт в ДЦДВХУ „Слънчев лъч“ гр. Шумен. От 01.04.2015г. до 

момента работи като преподавател в катедра „Социална работа“ в ШУ „Еп. 

К. Преславски“.   

 

N 2. Данни за докторантурата. 

Христина Коларова- Василева изпълнява в срок учебните 

задължения и успешно полага изпитите по време на обучението по 

докторската програма. 

 При реализирането на дисертациoнната процедура няма допуснати 

нарушения на нормативните изисквания.  

 
N 3. Данни за дисертацията и автореферата. 
 Представената от Христина Коларова- Василева социално- 

педагогическа разработка е върху съвременните социални аспекти 
свързани с оптимизирането на практическата подготовка на бъдещите 
социални работници. 

Актуалността на темата на дисертационния труд е продиктувана от 
факта, че в последните десетилетия обществените условия стимулират, 
както развитието на малко популярни доскоро професии, така и на редица 
нови професии. В социалната сфера трайно и убедително се налагат т. нар. 
помагащи професии, в това число и социалната работа. Комплексността и 
многочислеността на дейностите, свързани с реализирането им се 
предопределят от мисията и целите на социалната работа. Предпоставка за 
многоаспектната професионална дейност на социалния работник са 
разнообразните функции- информационна, диагностична, педагогическа, 
психологическа, организационна, превантивна, корекционна и др. 

Избраната тема е изключително интересна, тъй като докторантът 
разкрива, че при специфичните съвременни обстоятелства социалният 
работник влиза в различни роли и за да ги изпълнява успешно той трябва 
да притежава необходимите професионални компетенции. 

В представеният за рецензиране дисертационен труд се проследява 
цялостното оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите 
социални работници. Направен е сполучлив преглед на теоретичната и 



нормативна рамка на проблема, и на институционалните документи на ШУ 
“Еп. Константин Преславски” /глава първа на дисертационния труд/. 
Вниманието е насочено към овладяване на знания, умения и компетенции, 
както при практиката в социалните услуги в общността, така и в структури 
за управление в социалните дейности /глава втора на дисертационния 
труд/. Авторът на базата на емпирично изследване е представил 
изчерпателно технологията на практическата подготовка на студентите и 
възможностите за нейното оптимизиране /глава трета на дисертационния 
труд/.  

Направените анализи на оптимизирането на практическата 

подготовка на бъдещите социални работници в сферата на висшето 

образование са важен професионален принос на Х. Коларова- Василева и 

особено в желанието, и да предложи възможни решения за практическата 

работа в сферата на висшето образование. Друг съществен момент е, 

вещото и внимателно подчертаване на факта, че студентите трябва да 

бъдат подготвени още от университета за работа и в структури за 

управление на социални дейности. В дисертационния труд ясно са 

посочени целта, обекта, предмета на изследване и задачите, които 

произтичат от поставената цел. Прецизно и ясно са формулирани 

хипотезата и понятийният апарат. Приемам структурата и вътрешната 

организация на дисертационния труд, тъй като отговарят напълно на 

научните изисквания за подобен род разработки. Основните части на 

дисертационния труд са логически свързани. Научният апарат е много 

добър, цитирането- достоверно и коректно, източниците и авторите- 

съдържателно изчерпателни. Авторът има сполучливи анализи, 

коментарии и оценки. На тази база извежда изключително актуални изводи 

за оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите социални 

работници. 

 Затова, подчертавам общата си представа за дисертационния труд- 

той апробира важни социални аспекти на оптимизирането на 

практическата подготовка на бъдещите социални работници, които са 



изведени синтезирано в обобщението и изводите в края на дисертационния 

труд.  

 Изводите в труда са резултат, както на изпълнените задачи, така и на 

цялостната задълбочена работа. Проблемът е разработен подробно и е 

разгледан в изложението на дисертацията, от което проличава 

задълбочената и прецизна работа на докторанта. Доказателство за това е 

достатъчно обемната работа и представените данни, познаването на 

проблема, постигането на поставената цел, и изпълнението на задачите.   

       Приемам избраната цел на дисертационния труд на докторант Х. 

Коларова- Василева за сполучлива. 

Дисертационният труд е в обем от 203 стандартни машинописни 

страници, с подходящи и добре представени фигури- 18 на брой. Включва 

въведение, три глави, заключение, литература, приложения- 2 броя. 

      Библиографията включва 99 автора на кирилица и латиница, от които 

60 на кирилица, на латиница 39 и 53 онлайн източника /общо 153 

източника/. Убедена съм, че всички източници са правилно проучени, 

анализирани и сравнявани, което доказва и отличното качество на 

дисертационния труд.  

Първа глава представя анализ на теоретичната и нормативна рамка 
на проблема за практическото обобщение на студентите от специалност 
„Социални дейности“- бъдещи социални работници. Разгледани са 
концепции на водещи чуждестранни и национални учени, и европейски 
нормативни документи.  
     Втора глава представя овладяването на знания, умения и 
компетенции от студентите по време на практическите знания. Посочени 
са социалните услуги в България и овладяването на знания, умения, и 
компетенции на студентите по време на практически занятия в 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги. 

Трета глава представя оптимизирането на практическата подготовка 
на студентите от специалност „Социални дейности“- бъдещи социални 
работници. Посочена е експертната оценка и предложенията на базовите 
ръководители за оптимизиране на практическата подготовка на 
студентите. 
 Изводите до които достига авторът са:  



- направен е подробен и прецизен анализ на Технологията на 
практическата подготовка на студентите, която е отворена система и дава 
различни възможности за оптимизиране, което се изразява във следното: 

> обогатяване на общите принципи на социалната работа, на които се 
подчинява и самата практическа подготовка; 

> оптимизиране на професионалната компетентност на студентите в 
рамките на методическия, организационния и социалния компонент; 

> промяна на факторите, чрез оптимизация- обективни, субективни, 
детерминиращи, професионално самоуправление на студентите; 

> повлияване на стадиите на професионалното самоопределение на 
студентите- адаптация, ценностно- нравствен подход и индивидуализация; 

> важно място на оптимизацията за разработването на програма за 
практиката и нейните етапи, и избор на места за практикуване на 
студентите, и др.; 

- експертната оценка на базовите ръководители относно 
оптимизацията на практическата подготовка е насочена към актуализиране 
на програмата за практиката, увеличаване на часовете за практика и др.; 

- основният извод е, че системата на практическото обучение 
непрекъснато се развива и в него вземат едновременно участие 
преподаватели, базови ръководители, студенти като всеки допринася с 
нещо ново в оптимизиране на тази система, която е отворена и нейният 
хомеостазис зависи от всички посочени групи.  

Авторефератът отговаря на структурата на дисертационния труд.  

Той изцяло и адекватно отразява съдържанието му, коректно представя 

научните резултати и приносите от изследването.  

 Дисертационния труд отговаря на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и изискванията по 

л. 31, ал. 2 от Правилника  за условията и реда за придобиване на научни 

степени и заемане на академични длъжности във ШУ „Еп. Константин 

Прескавски.  

 

N 4. Научни приноси 



Съдържателните качества на дисертацията на Христина Коларова- 

Василева са на необходимото научно равнище като с основание отбелязвам 

постиженията му и те са следните: 

Теоретични приноси:  
- обобщени и анализирани са теоретични концепции свързани с 

практическото обучение на студентите;  
- откроено е мястото на практическата подготовка на студентите в 

релацията теория – практика;  
- научно е обоснована технологията на практическата подготовка на 

студентите;  
- формулирани са уменията, знанията и компетенциите на студентите 

по време на практическата им подготовка в социалните услуги, 
предлагащи се в България.  
  Практико- приложни приноси: 

- разработена е методология на емпирично социологическо 
изследване с двукомпонентна структура – експертна оценка и анкетно 
проучване по отношение на оптимизацията на практическата подготовка 
на бъдещите социални работници; 

- разработена е Учебна програма за практическата подготовка на 
студентите. 

 

N 5. Публикации и участия в научни форуми  

Списъкът с публикациите на автора, приложен в автореферата, 
показва, че е дадена необходимата публичност на целия изследователски 
процес,  във връзка с визираната тук проблематика, което е позволило на 
научната общност да се запознае с постиженията на автора, както и да 
изрази отношението си към тях. Публикациите на докторанта по темата на 
дисертацията са 9 на брой.  

 

N 6. Заключение 

Въз основа на посоченото по- горе, считам, че предложеният за 

рецензиране дисертационен труд на тема: „Оптимизиране на 

практическата подготовка на бъдещите социални работници” разработен 

от Христина Коларова- Василева е завършен. 



Поради всичко това оценката за десертационния труд е 

ПОЛОЖИТЕЛНА.  

 Постигнатите научни резултати дават основание убедено да 

препоръчам на уважаемото Научно жури да даде положителна оценка на 

Христина Коларова- Василева- докторант в катедра „Социална педагогика“ 

на  Педагогически факултет при Шуменски Университет „Епископ 

Константин Преславски“ и да присъди  образователната и научна степен 

„доктор” в област на висше образование: 1. Педагогически науки, 

Професионално направление: 1. 2. Педагогика, по научната специалност 

„Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)”. 

 

 

 

15.08.2018.           Изготвил рецензията:  

гр. Шумен     проф. д- р Живка Военкинова 

 

 

 


