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1. Оценъчна характеристика на представените документи и данни 

Представените документи и данни, в т.ч. самият дисертационен труд, 

авторефератът и авторската справка за научните приноси на кандидата 

съответстват напълно на нормативно уредените условия и изисквания за 

придобиване на ОНС „доктор“: 1) Дисертантът притежава ОКС „бакалавър“ 

по Социална педагогика и ОКС „магистър“ - по специалност Публичен 

педагогически мениджмънт. 2) Обемът на дисертационния труд обхваща 259 

стандартни страници. Приложенията – неотменна част от труда, са 

представени в отделно книжно тяло поради големия си обем; съдържат 

автентичните емпирични данни, събрани в хода на изследването. Високо 

оценявам показаното умение на Е. Буюклиева да представи своето 

дисертационно изследване като образцово релевантно съотношение между 

обема на първа глава – 77 страници (дълбоко съдържателен анализ на 

научно-теоретични идеи, схващания и практически предписания от 



български и чуждестранни автори в тематичната област на дисертационния 

труд) и обема на трета глава - 98 страници (прецизен, задълбочен контент-

анализ на събраната и статистически верифицирана емпирична фактология). 

Основателно откроявам и насищането с приносно съдържание на 

разположения върху 26 страници краен дисертационен продукт – емпирико-

рационален модел на педагогическа консултативна подкрепа за родители на 

деца/ученици с хронични заболявания. 3) Оценявам като високо умението на 

Е. Буюклиева за конструиране на методологията и дизайна на 

дисертационното изследване във вид на цялостна, външно и вътрешно 

непротиворечива структура. В нея всеки от 10-те компонента (концепция; 

дефиниции на основните изследователски понятия – хронично заболяване, 

подкрепяща среда и педагогическа подкрепа; цел; задачи; хипотеза; обект; 

предмет; обхват; методи и инструментариум; изследователски индикатори) е 

не просто описан, а и е гносеологично-изследователски аргументиран в 

неговата взаимносъответна зависимост с останалите. 4) Езикът и стилът на 

дисертационния труд, авторефератът и представените публикации са научно 

издържани и безупречно грамотни. Същевременно осигуряват лекота и 

еднозначност при четивното възприемане и интерпретиране. 5) 

Дисертационният труд съдържа научни и научноприложни резултати. Те се 

характеризират с достоверност, научни и практически ползи и относителна 

инвариантност. Това осигурява тяхната вариативна мултипликация в 

условия, сходни на тези, в които е осъществено изследването. 6) 

Авторефератът представлява коректен презентатив на дисертационния труд. 

7) Дисертационният труд е подкрепен от представените публикации в 

реферирани издания, включително извън страната. 8) Дисертационният труд, 

авторефератът и публикациите по темата на труда на Елена Буюклиева са 



нейно оригинално дело. 9) Не установявам допуснати нарушения на 

изискванията и процедурата. 

2. Научни приноси. 

 Оценявам научните приноси като релевантни на дисертационното 

изследване. Друга положителна характеристика на приносите е, че те са във 

взаимносъответна свързаност. Оценявам високо и показаното умение за 

тяхната диференциация в зависимост от функционалната им специфика и 

тежест: 1) Част от научните приноси са прецизно изведени в качеството им 

на приноси с теоретичен характер – първият и третият в справката. 

Конкретно, оценявам като реално-приносна направената в първа глава 

аналитично-синтезна систематизация на многобройните и разнообразни 

постановки и технологични решения на чужди и български автори. Същоо 

така, оценявам като високо теоретично-приносен концептуалния модел за 

педагогическа консултативна подкрепа за родители на деца с хронични 

заболявания. По напълно приемлив оригинален начин са формулирани три 

параметрични кода, които осигуряват концептуализацията на емпиричното 

изследване. Особено високо оценявам модулацията  „подкрепа“ в 

педагогически контекст и дискурс, неизследвана преди дисертацията на Е. 

Буюклиева. В дисертационния труд педагогическата подкрепа се моделира в 

нейната принципна (ценностно-идейна и технологична) разлика от от широко 

популярните теоретични постановки и практики за „помощ“. 2) Напълно 

основателно принос № 2 в справката е подведен под категорията „научно-

теоретичен принос“. По моя преценка, този научен принос – операционално 

и хуманистично ориентирано определение на понятието за хронично 

заболяване, е най-същественият научен принос в дисертацията на Е. 

Буюклиева. При това, налице е не само и не просто дефиниция, а 

операционална дефиниция, чиято стойност е емпирико-статистическа и 



рационално верифицирана. За разлика от разпространеното тълкуване на 

хроничното заболяване като „болестно страдание“ и същевременно 

реципрочно на общоприетото определение за „здраве“, в дисертационния 

труд се дава и се оперира с ново определение за „хронично заболяване“ като 

възможност за благополучна адаптация на неговия носител (в случая дете) и 

на неговите близки (родителите) към ново качество на живот. 3) Приемам и 

оценявам като научно-приложен принос основния дисертационен продукт - 

моделираната емпирико-рационална структура на педагогическа 

консултативна подкрепа за родители на деца с хронични заболявания. 

Продуктът е приносен по своя формат и по своята конкретна, точна и 

дълбока съдържателност. Впечатляват профилните характеристики на 

адресантите и на адресатите на продукта. Достатъчно разграничени в модела, 

те са обосновани същевременно и като единна синергия. Промислена и 

доказана е възможността за дискретна смяна на позициите адресант и адресат 

при необходимост тогава, когато става дума за родител на дете с и без 

хронично заболяване, за учител на ученик с и без хронично заболяване, за 

връстници-съученици с и без хронично заболяване. Несъмнен приложен 

принос се съдържа в моделираните шест профила на родители на деца с 

хронични заболявания. 

3. Заключение: Напълно основателно, убедено и отговорно предлагам да 

бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ на Елена Иванова 

Буюклиева. 
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