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I.Обща характеристика на дисертационния труд  

   Защитата на дисертационния труд е обявена със заповед № РД-16-
157/09. 10. 2018 год. на ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски”. 
Представените материали за докторантския период и за защита са в 
необходимия пълен комплект, съобразени със ЗРАС и Процедурните 
правила за придобиване на научни степени и заемане на академични 
длъжности във висшето училище. Текстовата част на дисертационния труд 
е в обем от 217 стр. в следната структура: въведение, 3 глави, заключение 
с изводи, препоръки. Информационните ресурси са в следния вид: 
кирилица – 123; латиница – 8; интернет източници – 50. Като технологично 
оформяне и съдържателност дисертационния труд отговаря на 
регламентираните изисквания за  придобиване на научна и образователна 
степен „доктор”. 

     II.Съдържателни измерения на дисертационния труд 

      Проблематиката, засегната в дисертационния труд, обхваща в 
интегративен план две относително самостоятелни области в науките за 
образованието: социална педагогика и коучинг (наука и  практика за 
подпомагане на личностното развитие чрез системата от социални грижи). 
Образно казано към тези две „полоси” е насочено вниманието на Л. 
Рашкова в настояща теоретическа разработка.От съществено значение в 



нея е изясняването на научния проблем чрез описанието на обекта, 
предмета, целта, задачите и хипотезата на изследването. Конкретната 
формулировка на  темата и съотносимостта й към програмата на 
изследването, позволяват на авторката на дисертационния труд да 
определи основните компоненти, които да бъдат надеждна основа за 
разглеждане на социално-педагогическата дейност в базите от социалната 
система. В действителност функционирането на базите от социалната 
система (национални и локални- гр. Шумен) е сложен и динамичен процес 
в спектъра на социалната интеграция на деца и младежи чрез спазване на 
държавното законодателство и уредба; на устойчивост и равновесие на 
обществените отношения; на  установените  ценностни норми и култура в 
обществото и т.н. Всички тези характеристики на социалната интеграция са 
обект на вниманието на Л. Рашкова, за да придобие настоящия труд 
теоретична рамка „пронизана” от разгледаните теории. Но всяко едно 
теоретично изследване крие своите научни рискове. Те се заключават в 
следното: в определяне проекта на изследването (особено при 
формулирането и доказването на хипотезата), в прецизиране на авторови 
тези, мнения, концепции –  съотнесени към конкретната тема; в обхвата и 
спецификацията на места, обекти, институции, в които се реализират 
определени социални дейности  (базите от социалната система). От 
особено значение е ролята и професионалните компетентности на 
субектите (социалните работници) при изпълнение на отговорности и 
задължения, за да намерят обективизация определени актуални за 
времето си научно-приложни практики. Не коментираме сложните 
въпроси в едно теоретично изследване: използването на научните 
термини и понятия, съотношението теоретично-емпирично в различните 
полета на науката социална педагогика. Тук те не намират отражение, но 
могат да бъдат обект на разглеждане в бъдещи научни разработки.  В 
първа глава на дисертационния труд се извеждат теории от философското, 
психологическото, социологическото и педагогическото знание, които по 
своя характер и съдържателни измерения се приемат като класически в 
специализираната литература. От тях Л. Рашкова интерпретира свои 
заключения и изводи характерни за социално-педагогическата дейност. В 
научна продукция, каквато е настоящия дисертационния труд, се 
наблюдава т. нар. номотетичен подход, т.е. социално-педагогическата 



дейност се разглежда от нормативни позиции и през призмата на теорията  
за социализацията. Л. Рашкова разглежда по-важните теоретически 
аспекти на социализацията – социологически, психологически, 
педагогически, факторно-институционални. Един от най-актуалните и 
дискусионни въпроси в областта на социалната педагогика и социалната 
работа   - предоставянето на социалните услуги в общността се разглеждат 
във втора глава. Познанията на Л. Рашкова за сложния процес на 
деинституционализацията й дават възможност да интерпретира и 
аргументира определени тези и нормативни положения за отговорностите 
и преките задължения на държавни и обществено ангажирани органи и 
институции в разгръщане и разширяване на социалните услуги за деца. 
Реалната практика се обяснява и чрез условията, механизмите и 
вариантите на алтернативните форми за грижа на деца, настанени в 
институции. Трета глава е с проекция към съществуващите услуги в Европа 
и по-специално към видовете детски и младежки селища. Те се обясняват  
и анализират чрез  съотнесени към същестуващата действителност и 
условия в предоставянето на социални услуги, институционалната грижа и 
отговорност на национално и регионално равнище. С особена важност 
изпъква социално-педагогическата работа с деца в риск и техните 
семейства като актуално поле на социалната педагогика.  

III.Достойнства и постижения в дисертационния труд 

   Всяко теоретично по своя характер изследване предполага научна 
информираност и подготовка, солидни познания и компетентност,  
валидизирани към съвременната практика. В тази проекция Л. Рашкова 
притежава необходимите познания, информираност и целенасоченост за 
анализиране, обяснение, сравняване, оценка на функциите и 
отговорностите на базите от социалната система.  

IV. Научни приноси  

    В съкратен вариант научните приноси  могат да се сведат до следните 
заключения. Първо, открояват се в аналитичен план теоретичните аспекти 
на социално-педагогическата дейност. Второ, съпоставят се базите от 
социалната система на национално и регионално равнище. Трето, 
формулират се индивидуални препоръки и мнения за ефективното 



функциониране и усъвършенстване дейността на базите от социалната 
система. 

     В реалните си измерения авторефератът отговаря на съдържателните 
компоненти и структурата на дисертационния труд. Представените 8 
публикации, съответстват на темата на дисертацията; напълно достатъчни 
са за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.   

V. Критични бележки и препоръки 

    В настоящето дисертационно изследване не са предложени съвременни 
теории чрез, които да се обяснят редица гледни точки за същността, 
проявленията, насоченосттта на социално-педагогическата дейност в 
спектъра на социалната педагогика. Към съвременните теории могат да се 
пречислят различните проявления на конструктивизма: радикален, 
социален,  критичен, диалектически; на социалното възпитание с акцент 
към типизацията на социалното поведение (в семейството, институциите, 
неформалните групи) и др.  Към тях е възможно да се добавят и такива, 
които са в полезрението на теорията и управлението на социално-
педагогическата работа с деца и семейства. Необходими са повече 
показателни примери в дейността на базите от социалната система в гр. 
Шумен.  

 

 

Общо заключение 

 

    Дисертационния труд представен от Лора Миткова  Рашкова притежава 
качествата на комплексно теоретическо изследване, отговаря на 
изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 
България. Това ми дава достатъчно основание да предложа на уважаемото 
научно жури да присъди на Лора Миткова Рашкова научна и 
образователна степен „доктор” в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, 



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