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I.Общо представяне на процедурата и докторанта 

    Обявената процедура се основава на Заповед №РД 16-118/17.07.2018 год. на 
Ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Като редовен докторант към 
катедра „Социални дейности” Христина Коларова – Василева е изпълнила 
всички процедурни правила и изисквания за определения период от три 
години. От професионалната биография на кандидата се придобива 
впечатление за придобитите познания и практически опит през годините: 
специализации по социална администрация, магистър по социална работа с 
бежанци, социален работник,преподавател в практическото обучение на 
студентите. Проявява специализирани интереси към проблемите на 
артерапията. Дисертационният труд е разработен с обща текстова част от 186 
стр. В него са отразени въведение, три глави, заключение, библиография и 
приложения. Информационните ресурси са в следния формат: 60 на кирилица; 
40 на латиница; 44 Интернет сайтове. В дисертацията текстът е подкрепен с 18 
фигури и 2 приложения, съдържащи инструментариума на използваните 
емпирични методи. 

II.Съдържателни измерения на дисертационния труд  

     Актуалността на всеки дисертационен труд се аргументира от позициите 
на съвременното развитие на научното знание и практико-приложната 
значимост на разглежданата проблематика. Основанията за актуалността на 
темата за практическата подготовка на социалните работници (социалните 
педагози) едно лично свързвам с научните доклади и дискусии по време на 



първия и втория Университетски симпозиуми, организирани от колегите от 
катедра „Социална педагогика” на СУ „Кл. Охридски”. На тях бяха засегнати 
редица въпроси, ориентирани към професионално-личностния профил на 
социалния педагог (социалния работник). Една част от тях ангажират 
вниманието на Хр. Коларова: знанията, уменията, компетенциите на бъдещите 
социалните работници, функционалните им задължения, практическата 
подготовка на студентите и др. Значимостта на дисертационния труд отнасям 
към важния проблем относно приоритетите на реформата  - 
деинституациализацията и развитието на новите социални услуги в България. 
Обявените параметри на изследването (обект, предмет, цел, задачи, теза, 
хипотеза) ясно регламентират предметното поле на изследването и ориентират 
читателя към намеренията на автора на разработката. Независимо, че 
емпиричният периметър не е толкова разгърнат, като приложен 
инструментариум, получената информация дава възможност за анализи, 
изводи и предложения в практико - приложен аспект. Логически правилно е 
построена структурата на дисертационния труд. Приемаме решението за 
кратки изводи и обобщения след всяка разработена глава. Акцентите по 
отношение на отделните глави. В първа глава е поставена теоретичната и 
нормативната рамка на изследването. Ударението е поставено върху 
нормативната база. Във втора глава се представят различните видове социални 
услуги, т.е. какви знания, умения и компетенции усвояват студентите в 
практическото обучение: в социалните услуги в общността, в специализирани 
институции и в условията на управлението на социалните дейности. Трета глава 
е предметно ориентирана към заглавието на дисертационния труд: 
оптимизиране на практическата подготовка на студентите от специалността 
„Социални дейности”. Кратки разсъждения по отношение на общото понятие 
„оптимизация” защото то е поставено в центъра на вниманието. Оптималността 
се разглежда в аспекта на изпълнение на определени човешки дейности, 
разгърната във времето и пространството. Следователно, тя има съответни 
„зони” на протичане. Във всяка „зона” на педагогическата дейност се 
преследват цели и резултати на базата на определени критерии и показатели 
(например в едно ярко очертано емпирично изследване). А такива не са 
включени в замисъла  на дисертацията. Предложената програма за учебна 
практика на специалността „Социални дейности” е доказателство за 
своеобразна саморефлексия на автора, явява се необходим  приложен 
инструмент за анализ  стойността на дисертационния труд.   

 



 

 

 

     III.Научни приноси       

            Научните приноси на Христина Коларова притежават представителност 
предимно в полето на практическата подготовка на студентите, относно ролята 
на различните видове практики в професионалното изграждане на бъдещите 
социални работници. Нейните ангажименти пряко кореспондират с  
преподавателска й дейност. От предложените научни приноси се открояват: 
обосноваване технологията на практическата подготовка; определяне 
характера на знанията, уменията и компетенциите в условията на 
предоставяните социални услуги в България.  

         Посочените публикации са 10. Достатъчни са, съотвестват на темата на 
дисертационния труд.  

         Авторефератът е в обем от 41 стр. и отговаря на съдържанието на 
дисертацията. 

     IV. Бележки и препоръки  

             Логично и естествено е в дисертационен труд, в който емпиричните 
методи да са в съкратен обхват, да се предложат варианти за обогатяване на 
изследователската представителност. Разбира се всеки индивидуален вариант 
предлага границите на определен емпиричен конструкт, резултатите, от който 
са база за анализи, съотнесени към постановката и организацията на 
изследването. В настоящата разработка експертната оценка може като вариант 
да бъде продължена с преподаватели от висшите училища, участващи в 
практическото обучение на бъдещите социални работници.Така ще се осигури 
по-богата възможност за качествен анализ на получените данни относно 
знанията, умения и компетенциите, усвоявани от студентите в условията на 
социалните услуги.  Кратко уточнение. Изказваме удовлетвореност от 
обосновката на организацията и провеждането на експертната оценка.  Към 
използваните емпирични методи следва да се добави и наблюдението. 
Препоръчваме на Христина Коларова активна комуникация с преподаватели от 
други висши училища, ангажирани с практическата подготовка на студентите от 
специалността „Социални дейности”.   



 

 

 

 

V. Общо заключение:  

     Дисертационният труд притежава качествата на теоретико-приложно 
изследване. Това ми дава достатъчно основание да предложа на уважаемото 
научно жури да присъди на Христина Коларова-Василева образователна и 
научна степен „доктор” по област на висше образование 1. Педагогически 
науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, Научна специалност 
„Теория на възпитанието и дидактика” (Социална педагогика). 

                                                  АВТОР НА СТАНОВИЩЕТО:  

      Гр. Русе                                                                     (доц. д-р Петър Петров) 

01. 08. 2018 год.                                          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


