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С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. Антоанета Христова – член на научното жури за провеждане на 

конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Института за 

изследване на населението и човека при БАН, обявен в ДВ бр.5 от 17.01.2012  

 

 Доц. Елиана Пенчева е единствен кандидат по обявения конкурс за 

заемане на академична длъжност „професор” в ИИНЧ при БАН. Както личи 

от приложените документи и публикации, става дума за утвърден учен сред 

академичната общност. Предложените за рецензиране трудове са 

публикувани в периода 1993 - 2011 г., след хабилитацията на Елиана Пенчева.  

- Общо описание на представените материали:  

Доц. Пенчева кандидатства в конкурса с 53 публикации, от които 3 

монографии, 1 брошура, 2 студии в съавторство, 1 глава от книга на 

английски език в съавторство, 29 статии в научни списания, 11 статии в 

сборници и 6 учебника в съавторство. Тематично всички публикации са в 

рамките на педагогическата психология и по-специално върху проблемите на 

личностните особености при учениците и използвания стил на учене от една 

страна, и от друга – оценка, подбор и подготовка на административния 

училищен персонал. 

 - Характеристика на научната, научно-приложна и 

преподавателска дейност: 

 Доц. Пенчева е активна и в трите вида дейности – публикационна – 53 

труда (статии, монографии и учебни пособия), преподава в 5 учебни 

заведения (СУ „св. Климент Охридски”, Военна академия, ПУ „Паисий 

Хилендарски”, НБУ и РУ „Ангел Кънчев”), треньор в социално-психологични 



тренинги, ръководител на 4-ма успешно защитили докторанти и 34 

дипломанта от СУ и НБУ.  Член е на редколегията на сп. Психологични 

изследвания и сп. Стратегия на образователната и научната практика. 

Независимо от разнообразието на отбелязаната дейност, фокусът на интерес е 

подчертано върху проблемите на педагогическата психология в различните 

им проявления. 

 - Съдържателен анализ на научната и дейност и характеристика на 

научните приноси: 

 Представените трудове могат да се обособят в 4 тематични 

направления: 1. Ценностни профили и личностна типология в системата на 

образованието; 2. Лидерство и специфичните му проявления в управлението 

на училището и армията; 3. Психологичен тип, когнитивен стил и вземане на 

решение; и 4. Психологични аспекти на ученето, социализацията и 

развитието през жизнения цикъл. От 1999 г. датира доминиращ интерес на 

кандидата към проблема за психологичните типове и по-специално към 

психологичната типология на Майерс и Бригс. В тази връзка доц. Пенчева е 

квалифициран администратор на Индикатора за психологичен тип (МВТІ) в 

резултат на преминато обучение.  

 В терминологията на научните постижения, тези на кандидатката 

представляват „обогатяване на съществуващите знания”  и „приложение на 

научни постижения в практиката”. Отчитам като най-значими следните 

аспекти от работата на доц. Елиана Пенчева: 

• Въвежда използването на индикатора за определяне на психологичния 

тип по Майерс и Бригс в българската педагогическа практика, като 

дообогатява междукултурното му значение с данните, които предоставя 

за българска извадка. Заедно с това резултатите от изследванията на 

директори и ученици в рамките на отбелязаната парадигма полагат 



основата за разработването на практически педагогически добри 

практики в консултирането на педагогическия процес; 

• Предлага трипластов теоретичен модел на взаимовръзката 

„психологичен тип – когнитивен стил – стил на взимане на решение”, 

който съдържа сериозен потенциал за изясняване регулативните 

аспекти в поведението на човека; 

• Предлага класификация на нормативните страхове в юношеството и 

младостта, като извежда модел на развитие на страховете. В тази връзка 

разработва оригинална методика за измерване на страховете; 

• Систематизира съдържателните компоненти на личностния потенциал 

за учене през целия живот и установява развитиен патерн, свързан с 

креативността. 

- Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и 

чуждестранна литература (по негови данни):  

 Доц. Елиана Пенчева представя 181 цитирания от академичната 

колегия, което я определя като учен с добра научна разпознаваемост и за 

доказан специалист в областта на педагогическата психология. 

- Заключение: 

Научните постижения, натрупания професионален опит, 

специализираното усилие към конкретна, значима за развитието на 

българското училище сфера, експертната дейност към образователните 

институции за прилагане на научните постижения в практиката, 

активната преподавателска дейност, дават основание да подкрепя 

присъждането на академичната длъжност „професор” на доц. Елиана 

Пенчева. 
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гр. София                                                         доц. Антоанета Христова 

   

 


