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   N 1. Данни за докторанта.  

 

Ангелина Тодорова Иванова- през 1978г. завършва средно 
образование в ЕСПУ „Васил Левски“ гр. София. По- късно през 1983г. е 
завършила СУ „Св. Св. Климент Охридски“ специалност българска 
филология. От 01.02.2016г. до 20.06.2019г. е докторант в ШУ „Еп. К. 
Преславски“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика 
(Социална педагогика), Професионално направление 1.2. Педагогика, 
Област на висше образование 1. Педагогически науки. От 09.1983г.- 
09.1984г. работи като учител в 66 ЕСПУ гр. София. В периода 11.1984г.- 
02.1986г. работи като редактор в Проблемна група по образованието към 
БАН. От 02.1986г.- 02.1989г. е редовен аспирант, Етнографски институт с 
музей към БАН, гр. София. От 02.1989г.- 08.1991г. работи като проучвател 
в Етнографски институт с музей към БАН гр. София. От 1993г.- 2013г. 
работи в Издателска къща „Аля“- книгоиздаване. През учебните 1991/1992; 
1992/1993;1993/1994г. работи като хоноруван асистент по Етнология и 



антропология в ЮЗУ „Н. Рилски“ гр. Благоевград. През учебната 
1993/1994г. работи като хоноруван асистент по Етнология и антропология 
в Нов български университет гр. София. От 03.2002г.- 09.2007г. работи 
като директор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Добродан. От 09.2007г.-
01.2008г. работи като специален педагог в Община Троян. В периода 
03.2010г.- 09.2012г. работи в РИО на МОН гр. Ловеч като старши експерт 
интегрирано обучение и специални училища. От 17.09.2012г. до момента 
работи като възпитател в СОУ „Васил Левски“ гр. Троян. 

N 2. Данни за докторантурата. 

Ангелина Тодорова Иванова 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 Ангелина Тодорова Иванова социално- 
педагогическа разработка върху съвременните социални аспекти на 
отпадналите и не обхванатите от училище е актуален психологически, 
педагогически и социален проблем. Той е свързан с  това, че съвременната 
българска образователна система трябва да реши важни задачи и да намери 
място в световната образователна система, да подготви българските 
граждани за реализация в постиндустриалното общество на Европа.   

Изборът на темата на дисертационният труд е провокиран от факта, 
че образователната система не би могла да изпълни своите социални 
функции ако не се преодолеят не обхващането от образователната система 
и преждевременното и напускане. От друга страна само задължителният 
образователен минимум може да предостави възможност да се подготвят 
хора адекватни на изискванията на пазара на труда. Данните от 
социологическите проучвания и статистическите наблюдения показват 
нарастване, както на дела на не включените в образование и обучение 
лица, така и на общата литерална, математическа, функционална и т. н. 
неграмотност. 



Подчертава се, че ситуацията с отпадналите и не обхванатите от 
образователната система ученици е не просто тревожна – тя е 
катастрофална.  

В представеният за рецензиране дисертационен труд се проследяват 
социалните проблеми на отпадналите и не обхванатите от училище. 
Направен е сполучлив преглед на нормативните документи свързани с 
предоставяне на образователни услуги и “саморегулиращото” се 
образование. Отразено е образованието като обществено благо, правото на 
образование и децата извън училището /втора част на дисертационния 
труд/. Вниманието е насочено към социалните аспекти на образованието- 
трайното изключване от пазара на труда, съвременното образование се 
разглежда като изпитание и  отговорност като същевременно са посочени 
наследството, традициите и потребностите /трета част на дисертационния 
труд/. Авторът изчерпателно търси и разглежда проблемите в семейството 
и негативното отношение на родителите, и детето към образованието като 
причина  за напускане на училище. За преодоляване на негативизма от 
страна на семейството се предлага адекватното му подпомагане /четвърта 
част на дисертационния труд/.  

Направените анализи на социалните проблеми на отпадналите и не 
обхванатите от училище са важен професионален принос на А. Иванова и 
особено в желанието и да предложи възможни решения за преодоляването 
им, и развитието на българската образователна система.  В дисертационния 
труд в увода ясно са посочени целта, обекта, предмета на изследване и 
задачите, които произтичат от поставената цел. Хипотезата и методите на 
изследване са формулирани прецизно, и ясно. 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 
препоръки за решаване на социалните проблеми на отпадналите и не 
обхванатите от училище. 

 Затова, подчертавам общата си представа за дисертационния труд- 
той апробира важни социални аспекти на отпадналите и не обхванатите от 



училище, най- вече техният синтезиран вариант в изводите и препоръките 
в края на дисертационния труд.  

 Препоръките в труда са резултат от задълбочена работа, познаване 
на съвременната ситуация в българското образование и изпълнение на 
поставените задачи. Проблемът е представен задълбочено от докторанта и 
това личи от цялостното изложение на дисертацията. Представените данни 
са доказателство за достатъчно обемна, прецизна и задълбочена работа, 
познаване на проблема, постигане на поставената цел и изпълнение на 
задачите.    

       Приемам за сполучлива избраната цел на дисертационния труд на 
докторант Ангелина Тодорова Иванова. 

Дисертационният труд е в обем от 299 стандартни машинописни 
страници, с подходящи 53 фигури и 23 таблици. Включва Увод, 
Теоретична постановка на проблема, Образованието- българският случай, 
„Отпадането“ от образователната система- причини и решения, Изводи и 
възможни решения, Ползвана и цитирана литература, Приложения- 53 
фигури и 23 таблици. 

      Библиографията включва 232 библиографски източника, от които 146 
на кирилица и 86 на латиница. Убедена съм, че всички източници са 
правилно проучени, анализирани и сравнявани, което се доказва и от 
много доброто качество на дисертационния труд.  

В теоретичната постановка на проблема е представен анализ на 
обучението, знанието, образованието. Обърнато е специално внимание на 
факта дали образованието е услуга, право или благо. Образованието е 
разгледано и като компонент на обществения живот.  

  В Образованието- българският случай са разгледани традициите на 
българското образование като е направен кратък исторически преглед. 
Посочено е качеството на българското образование, националната и 
международна проверка на знанията на българските ученици. В 
социалните аспекти на образованието е проследен пътят след училище, 
прехода към пазара на труда, умножение на незнанието и 
необразованосттa, и дублиращата система на „доучване“. В отпадането от 
образователната система са представени официални статистически данни 
за отпадането от училище като причините са продължително боледуващи, 



преместили се в друго училище, напуснали поради нежелание да учат, по 
семейни причини, заминали в чужбина, неравенства, двуезичие и 
етническо разнообразие, мобилност на семействата, стихийност и 
манипулативност, и др. Специално внимание е отделено и на съдбата на 
„специалните деца“. 

 Изводите, до които достига авторът са:  

- необходимо е да се  да се промени  представата за образованието; 

- научен подход в разработване на документите свързани с 
българското образование; 

- основно и съвременно преосмисляне на системата на оценяване; 

- да се изготви подходяща актуална законова уредба. 

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 Ангелина Тодорова 
Иванова са на необходимото научно равнище като с основание отбелязвам 
постиженията му и те са следните:  

-защитена е същността на образованието като сфера на обществения 
живот, която предава акумулирания аспект на социологическата структура 
на обществото; 

-доказва се, че образованието е публично благо, а неговата 
комодификация представлява риск за обществото; 

-определена е същината на явленията „не обхващане от учебната 
система“ и „отпадане от училище“, като са отбелязани техните социални 
измерения; 



-систематизирани са формите на изключеност от образователната 
система и мащабите на техните обществени последици; 

-посочени са причините за отпадане и не обхващане от училище и са 
посочени пътища за преодоляване на явлението. 

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 4 на брой.  

N 6. Заключение 

  Въз основа на посоченото по- горе, считам, че предложеният за 
рецензиране дисертационен труд на тема: „Социални проблеми на 
отпадналите и не обхванатите от училище” разработен от Ангелина 
Тодорова Иванова 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 
Ангелина Тодорова Иванова- докторант в катедра „Социална и специална 
педагогика“ на  Педагогически факултет при Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“ 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)”. 

 

 

29.08.2019г.     Изготвил рецензията:  

гр. Шумен    проф. д- р Живка Военкинова 

 


