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Становището е част от процедурата на конкурса за доцент по Педагогическа 

и възрастова психология (Психология на развитието), професионално направление 

3.2. Психология, обявен в Институт за изследване на населението и човека при БАН 

– София, ДВ бр. 40/13.05.2014 г. Разработено е на основание на разпоредбата на чл. 

27, ал. 1 на Закона за развитието на академичния състав и на чл. 61, ал. 1 от Правил-

ника за неговото прилагане. 

В посочения конкурс участва един кандидат – гл. ас. д-р по психология Ма-

рия Петрова Трифонова. Тя е придобила образователната степен „магистър по пси-

хология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1981 г. и образова-

телната и научна степен „доктор по психология“ през 1989 г., след защитен дисер-

тационен труд в Институт по Обща и педагогическа психология, Москва. От 1999 г. 

е н.с. II ст., а от 2003 г. е главен асистент в Институт по психология (от 2010 г. – Ин-

ститут за изследване на населението и човека при БАН). Има редица специализации 

в областта на психологическите изследвания на развитието и образованието: в Цен-

трално– и източноевропейски център по когнитивна наука, София, в Йерусалим, 

Израел, в Институт Отворен общество, САЩ и др. 

За конкурса Мария Трифонова е представила една монография (в съавторст-

во, на която е и научен редактор, с авторски текст в обем от 121 стр.), две учебни 

пособия (в съавторство) и 23 статии в научни списания и сборници, от които 19 – 

самостоятелни и 4 в съавторство. От представените научни статии 6 са на английски 

и френски език (5 самостоятелни и една в съавторство). Тематиката на представени-

те научни трудове потвърждава професионалните интереси на кандидата, фокусира-

ни в областта на възрастовата и педагогическа психология, а получените резултати 

без съмнение го характеризират като компетентен изследовател и активно пишеш 

автор.  
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Основен тематичен център на изследванията е емоционалното развитие през 

ранното детство. В рамките на монографичната разработка са систематизирани съв-

ременните изследвания по проблема, въз основа на които са изведени специфичните 

индикатори за изразяване и разпознаване на емоциите, усвояване на правила за емо-

ционална експресия и емоционална регулация през период от 3 (през първата) и 6 

месеца (втората-третата година). Тези индикатори са послужили като основа да кон-

струиране на тестовите задачи за диагностика на ранното емоционално развитие, 

апробирани и стандартизирани върху представителна за страната извадка. Посоче-

ните материали – теоретичния анализ, представен в монографията, разработването 

на стандартите и на тестовата методика – Скринигов тест тригодишни деца (Ръко-

водство и Книжка със стимулен материал) представят завършен цикъл от разра-

ботки, илюстриращи по отличен начин пътят от концепцията, методологията, опе-

рационализацията, дизайна и планиране на изследването, до създаването на конк-

ретния инструмент – разработване на тест, с помощта на съвременната Теория за 

тестовия отговор (Item Response Theory).  

Появата на подобен, необходим за практиката инструмент, без съмнение ще 

бъде посрещнато с интерес от психологичната общност у нас и на първо място – от , 

специалистите, занимаващи се с оценка на ранното детско развитие. (За съжаление 

след публикуването на диагностичната методика на проф. В. Манова-Томова за 

оценка на ранното детско развитие (в началото на 70-те години на миналия век), у 

нас отсъстват проучвания в такива мащаби върху представителна за страната извад-

ка, при това базирани на съвременната психометрична теория. Опити за създаване 

на нови диагностични инструменти, предназначени за ранното детство, разбира се, 
са налице, но с по-различен обем на проучването, като често данните са предимно 

върху деца, отглеждани в домове, което повишава риска от „изкривяване“ на норма-

тивните стойности. В конкретния случай този потенциален проблем също е успешно 

преодолян).  

Накратко: реализацията на посочения проект е резултат от няколкогодишна 

изследователска работа и приносът на Мария Трифонова за нейното успешно за-

вършване – като научен редактор, съставител и съавтор, сам по себе си е достатъчен 

за присъждане на научна длъжност „доцент“. 

Представените за рецензиране публикации очертават и други тематични об-

ласти, обект на емпирични изследвания от страна на кандидата: възрастови разли-

чия между юноши и младежи в оценката на базисните емоции – щастие и страх; 

нагласи на юношите към гражданските права; родителските практики за отглеждане 

на децата от 0-5 годишна възраст (обобщаващи резултатите от две представителни 

изследвания с родители на деца от раждането до петгодишна възраст); развитие на 

познанието за количество и числата (експериментални изследвания с деца от преду-

чилищна възраст). Всички те затвърждават впечатлението за Мария Трифонова като 

компетенетен учен с подчертани интереси към приложните психологически изслед-

вания. 

Преподавателска дейност. Мария Трифонов е била е хоноруван преподава-

тел в Югозападен университет, Благоевград (1991-1993 г.), а от 2004 г. хоноруван 

преподавател в Нов български университет, София. 
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В заключение: представените научни трудове и професионалната автобиог-

рафия безусловно характеризират гл. ас. д-р Мария Трифонова като високо квали-

фициран изследовател и преподавател, със съществени научни приноси, коректно 

отразени в авторската справка. 

В качеството си на член на журито съм убеден, че гл. ас. д-р Мария Трифо-

нова отговаря на условията за заемане на научната длъжност "доцент". и давам по-

ложително заключение за нейния избор. 

28 август 2014 година    

 

      Проф. дпсн Пламен Петров Калчев 

 

 


