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Вх. № ЧР-238/21.05.2012 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на научните трудове на доц. д-р Елиана Станкова  Пенчева, представени за 

участие в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор”в област 

на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление: 3.2 Психология ,  научна специалност 

05.06.05 Педагогическа и възрастовата психология, обявен в ДВ бр. 5 от 

17.01.2012 за нуждите на Института за изследване на населението и човека-

БАН-София 

 

Рецензент: проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова, 

Варненски свободен университет '' Черноризец храбър '' 

 

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен в ДВ бр. 5 от 17.01.2012 за нуждите на Института за 

изследване на населението и човека-БАН-София. 

Представените по конкурса документи от единствения кандидат  доц. д-р 

Елиана Станкова  Пенчева съответстват на изискванията на ЗРАСРБ и  

ППЗРАСРБ. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат  - 

доц. д-р Елиана Станкова  Пенчева от Института за изследване на населението 

и човека-БАН-София.  

За участие в конкурса  кандидатът доц. д-р Елиана Станкова  Пенчева е 

представила списък от общо 53 заглавия, в т.ч. 29 статии  в български и 

чуждестранни научни списания (една на македонски и три на английски език), 

11 статии в сборници от национални и международни научни форуми (три от 
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тях на английски език), студии – 2 в съавторство, монографии – 3 ( една от 

които е в съавторство), 1 брошура, една глава от книга на английски език в 

съавторство,  учебници – 6 в съавторство. Всички посочени публикации са след 

придобиването на академичната длъжност доцент и са рецензирани, тъй като са 

в контекста на настоящия конкурс. 

 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Елиана Станкова Пенчева е родена на 24.05.1949 г. в гр. Бургас. 

Завършва СУ „ Св. Климент Охридски” през 1971 г. От 1986г. е доктор по 

психология след успешно защитена докторска дисертация, а от 1990г. заема 

академичната длъжност „доцент” по педагогическа и възрастова психология, 

като по това време работи в СУ „ Климент Охридски ” – Централен Институт за 

усъвършенстване на учителите. От 1999г. тя работи в Института по психология 

към БАН, а от 2010 в Института за изследване на населението и човека – БАН. 

В момента тя е и председател на Общото събрание на учените. 

През свето кариерно развитие доц. д-р Елиана Пенчева получава и 

допълнителни квалификации, които я правят безспорно компетентен 

специалист – 1999г. – Център за приложение на психологическия тип – САЩ, 

1998г. – Съвет на Европа – Програма за обучение на учители – Португалия, 

1992 – Център за практическа психология – гр. Минск и т.н. 

Доц. Д-р Елиана Пенчева е учен, който е със силно изразeна социална 

ангажираност, което проличава от организирането и участието й в различни 

форми на квалификация на учители, ученици  и образователна администрация, 

организиране и провеждане на тренинги за справяне със стреса, формиране на 

социалнопсихологическа компетентност за разрешаване на конфликти, 

създаване и реализиране на програми за здравно образование в училище, както 

и за стимулиране на изграждане на поведение, гарантиращо здравословен 

начин на живот. 

 Владее отлично английски и руски език. 
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3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на 

кандидата 

Цялостното впечатление, което оставя подробното изучаване на научното 

творчество на доц. д-р Елиана Пенчева е, че тя е мащабен и прозорлив 

изследовател в областта на психологията на образователната дейност и 

психологията на развитието през жизнения път. Научно-творческите 

постижения на доц.д-р Елиана Пенчева намират високо признание както от 

учени в областта на психологията у нас, така и от чужбина. Доказателство за 

това са посочените данни за цитиранията на нейните трудове – посочени са 181 

цитирания, от които 7 на английски език. 

Аз лично особено високо ценя обхвата на изследователските търсения на 

кандидатката и модерния инструментариум, който тя изключително 

компетентно и прецизно използва в своите проучвания. 

Като централен фокус в научно- изследователската дейност на доц. д-р 

Елиана Пенчева категорично се откроява проучването на образователната 

система в контекста на съвременната психология. Тя поставя акцент върху 

базисни психологически характеристики на основните субекти в 

образователната дейност – обучавани, учители и директори. Определено 

иновативен елемент в тази изследователска проблематика за български условия 

е поставянето на въпроси, свързани с ценностите на обучаващи и обучавани в 

съвременните условия и когнитивните стилове на учене ( трудове с номера от 

списъка: 1; 3; 5; 8; 9; 17; 18; 19; 22; 25;26;27; 48),  личностните типологии и 

успешната професионална реализация в сферата на образованието (трудове с 

номера от списъка: 4; 6; 10;11; 12; 20; 22; 24; 35; 37; 39;40; 43; 44; 45; 46; 47), 

лидерство и управление на училището като институция, функционираща през 

двадесет и първи век (трудове с номера от списъка: 2; 4; 7; 11; 13;14;15; 16; 41; 

42; 49), ученето през целия живот (трудове с номера от списъка: 28; 29; 30; 31; 

36).  

Като рецензент аз приемам монографията на доц.д-р Елиана Пенчева – „ 

Психологична типология и образователна практика” (2006), С. Академично 

издателство „Марин Дринов”, за разработка, която има характер на 
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хабилитационен труд. Този труд представлява ценно теоретично и емпирично  

изследване, в което за първи път у нас се представя  личностният  профил на 

българския учител чрез инструмента на Майерс – Бригс, който доц. д-р Елиана 

Пенчева е адаптирала за български условия. В този труд като приноси на доц. 

д-р Елиана Пенчева могат да се определят системният анализ на теоретичните 

схващания на К.Г.Юнг за личността и нейното развитие, които лежат в 

основата на индикатора на Майерс – Бригс, разкриването на отношението 

между психологичния тип на учителя и професионалната му дейност, 

проекцията на личностния тип върху взаимодействията между учителите и 

учениците, върху стиловете на учене, преподаване, общуване, управление на 

училището. Като представител на хуманистичния подход в психологическите 

анализи и психологическата практика доц. д-р Елиана Пенчева е застъпник на 

идеята, че различията могат и трябва да обогатяват педагогическите 

взаимодействия и убедително аргументира тезата си, че богатството от 

психологически типове и културни ценности може да се приеме като основа 

върху която да се постига ефективно взаимодействие и сътрудничество, но при 

компетентно управление. Особено ценни за практиката са и изводите от 

междукултурните сравнения и анализи на взаимодействията между 

психологичния тип, ценностите в труда и културната среда, които авторката 

прави в контекста на глобализация и потребността от модернизация на 

българското училище. Значим по отношение на управленската практика е и 

установеният от доц. д-р Елиана Пенчева „ трипластов” теоретичен модел за 

изясняване регулативните аспекти на поведението на човека -  психологичен 

тип – когнитивен стил – стил на вземане на решение. 

Доказателство за задълбочения  и устойчив професионален интерес на доц. 

Д-р Елиана Пенчева  към проблематиката, свързана с личностните типологии,  е 

емпирично базираният сравнителен анализ на психологическата 

характеристика на учениците (15-17г.) и  психологичния профил на директори, 

български студенти, от една страна и връстници и студенти от Македония, от 

друга страна. 
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Специално място в изследванията си кандидатката отделя на теоретичния 

анализ и емпиричните доказателства относно взаимовръзката между 

лидерството, лидерските стилове и психологичната типология. На тази основа 

се извежда препоръката по отношение на обучението на лидери от 

образователна и военна среда – моделът на психологичния тип да служи като 

основа на подхода за обучение на лидерите. 

Интересът на доц. д-р Елиана Пенчева към проблемите на ученето, 

социализацията и  развитието на личността през целия жизнен път намира израз 

в значителен брой публикации. В това направление от нейното изследователско 

творчество отново проличава професионалният й усет да открива научни и 

приложни дефицити, към които да насочва вниманието си. Една от 

проблемните области, за изследването на която тя има у нас безспорно най-

голяма заслуга, е свързана с  нормативните страхове в юношеството и 

младостта. Кандидатката предлага оригинална класификация на нормативните 

страхове през посочените етапи от жизнения път и на базата на сравнителен 

анализ установява съществуването на определен модел на развитие на 

страховете. В рамките на тези два възрастови периода доц. д-р Елиана Пенчева 

открива и друга оригинална закономерност - взаимовръзката между 

психологичния тип със самооценката в юношеството и ценностната ориентация 

в юношеството и младостта. 

Оригинално и с безспорно  приносен характер е установяването на 

характеристиките на личностния профил на възрастовия период 18-25г. 

(emerging adulthood )  и доказването на необходимостта от обособяването му 

като самостоятелен възрастов период, който е наситен с достатъчно житейско 

съдържание.  

Научните публикации разкриват афинитета на авторката към 

разработването проблематиката за личностния потенциал за учене през целия 

живот. Определено прогностични са нейните идеи относно креативността, 

която е определена като един от съдържателните компоненти на потенциала за 

учене през целия живот, както и анализирането на посочената проблематика от 



6 

 

перспективата на теорията за психологичния тип на К.Г.Юнг и теорията за 

развитието през жизнения цикъл. 

  Умението на кандидатката да открива актуални в теоретичен план и 

приложни  проблеми и да ги изследва в дълбочина с изключителна прецизност 

и научна точност се съчетават с умението да адаптира своите научни 

постижения към процеса на обучение и квалификация. Доказателство за това са 

учебните помагала и пособия, както и курсовете, чийто автор е тя. По този 

начин на обучаемите се предлагат модерни знания, провокират се  да мислят с 

точен категориен апарат, да изграждат изследователски и практически умения, 

да проявяват творчество и отговорност към професионалната си подготовка. 

4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

 В качеството си на рецензент аз напълно споделям определените от 

кандидатката приноси – научни и научно-приложни в посочените от нея 

направления: първо, ценностни профили и личностна типология в системата на 

образованието; второ, лидерството и специфичните му проявления в 

управлението на училището и армията; трето, психологичен тип, когнитивен 

стил и вземане на решение, четвърто, психологични аспекти на ученето, 

социализацията и развитието през жизнения цикъл.   

 Бих искала да подчертая, че научно-теоретичните анализи и 

емпиричните изследвания са проведени с висок професионализъм и определено 

се откроява специфичен компетентно издържан почерк. В своите емпирични 

изследвания кандидатката включва достатъчен брой изследвани лица, с което 

се гарантира представителността на изследванията и се използва достатъчно 

надежден статистически апарат за обработка на данните. От изключителна 

значимост са и кроскултурните изследвания, тъй като в нашите условия те са 

по-ограничени. В трудовете на доц. д-р Елиана Пенчева ярко се откроява 

приложната насоченост на резултатите от теоретичните и емпиричните 

изследвания – всяко едно от тях съдържа варианти за практическо приложение, 

т.е. тя определено има принос за превръщането на съвременната психология в 

наука, която обслужва конкретна практика.     
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5. Лични впечатления 

Познавам лично доц. д-р Елиана Пенчева още от периода на нейната 

трудова дейност в СУ „ Св. Климент Охридски” – Централен институт за 

усъвършенстване на учителите и ръководните кадри. Моето мнение е, че тя е 

специалист, който се отличава със своята теоретична компетентност и умение 

успешно да прилага психологическата теория в практиката. Своята научна и 

професионална кариера тя отдава основно на психологическото осигуряване на 

българското образование и в тази насока е последователна и креативна през 

годините. Във взаимодействията си с колегията е коректна, изключително 

отзивчива и толерантна.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и  научно -

приложни  приноси, давам своята положителна  оценка и препоръчвам  на 

Научното жури да предложи на Научния съвет при Института за изследване на 

населението и човека при БАН да избере  доц. д-р Елиана Станкова Пенчева да 

заеме академичната длъжност „професор” в професионално направление  3.2. 

Психология по научна специалност „ Педагогическа и възрастова психология”. 

 

 

 

 

20.05. 2012 г.    Рецензент:  

Гр. София                              (проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова)  

 

 


