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Вх. № № ЧР-228/15.03.12 г. 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

 

от проф. д.пс.н. Наталия Хр. Александрова за провеждане на 

конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на 

висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 

професионално направление 3.2. Психология – 05. 06. 05 Педагогическа 

и възрастова психология, за нуждите на Департамент « Психология», 

Секция « Психология на развитието на здравето» към Института за 

изследване на населението и човека- БАН 

 

В настоящия конкурса за професор по Педагогическа и възрастова 

психология участва един кандидат – доц. Елиана Пенчева. Определено 

искам да подчертая, че рецензирането на трудовете на доц. Е. Пенчева 

представлява едно истинско научно занимание, носещо удовлетвореност  

и оптимизъм за развитието на педагогическата психология у нас. 

Задълбочеността и научната прецизност са характерните качества на 

научноизследователската работа на доц. Пенчева. Тази изследователска 

коректност се забелязва и в стилът на изготвените авторска справка и 

резюмета на публикации. В своята цялост научната продукция на доц. 

Пенчева е представена в 53 публикации, които са обособени в четири 

направления . В трудовете, които са в рубрика монографии и брошури, 

реализирани в съавторство, доц. Пенчева коректно посочва своето 

авторово присъствие и приносни аспекти. 

В рамките на първото направление “ЦЕННОСТНИ ПРОФИЛИ И 

ЛИЧНОСТНА ТИПОЛОГИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО” със съществен 

научен принос са проучванията, насочени към идентифициране 

личностният профил на ключовите фигури в системата на образованието 

– учителите и директорите - в парадигмата на К. Юнг за психологичния 

тип, доразвита и операционализирана от К. Бригс и И. Майерс, като се 

прилага емпирично индикаторът на Майерс- Бригс за психологическия 

тип. За тази цел са представени процедурите по българската адаптация 

на Индикатора на Майерс-Бригс за психологичния тип (Myers-Briggs Type 

Indicator – МВТІ). Въпросникът в неговата българска и английска версия е 

приложен при извадка от 256 лица на възраст 18 – 60 г. души в периода 
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1989 – 1999 г. С помощта на специално създадена програма за 

обработка на този въпросник (Selection Ratio Type Table - SRTT) е 

направен сравнителен анализ на типологичното разпределение на целия 

изследван контингент между двете версии, както и на типологичното 

разпределение по полов признак. Осъществен е корелационен анализ на 

непрекъснатите стойности на айтемите в английската и българската 

версия и е проверена split –half надеждността. Установяват се добри 

психометрични данни на българския вариант на въпросника. С висока 

приложна стойност и принос е адаптирането за български условия на 

Индикаторът за психологичен тип по Юнг, Майерс и Бригс (МВТІ), форма 

“G”. 

 Направено е кроскултурното сравнение с американски 

директори и учители, както и съпоставка с общата българска популация. 

Предлагат се интересни обяснителни модели за доминиращите 

личностни предпочитания на педагогическия персонал, съобразени с 

традициите и особеностите на българската образователна система. В 

монографията си “Психологична типология и образователна практика” 

доц. Пенчева убедително в контекста на пространните си анализи 

изтъква, че прилагането на индикатора е да се отчетат положителите 

аспекти на всяка типологична характеристика, което ще създаде 

подходяща среда за личностни, междуличностни и структурни промени в 

нашето училище. С индикатора на Майерс – Бригс са изследвани 888 

души на възраст 20 – 60 г. Този контингент включва 424 души училищен 

персонал, от които 116 директори и 308 учители, преподаващи различни 

дисциплини в различни образователни степени на средните училища в 

страната. Другата част от извадката включва 464 лица с различни 

непедагогически професии, представители на общата българска 

популация. Потърсено е влиянието на редица социодемографски 

фактори върху личностните характеристики на двете извадки от 

българския педагогически състав. Изследванията, направени в 

сравнителен аспект на няколко нива, а именно междукултурно ниво, 

различия по специалност и различия по образователна степен като 

обобщенията и изводите са особено важни и значими за образованието у 

нас. Въз основа на идентифицирания психологичен профил се предлагат  
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насоки и специализирани технологии за развитие на персонала в 

българската образователна система в съответствие със съвременните 

тенденции и европейските стандарти. 

Обосновават се предимствата на социално-психологичния тренинг 

като система за „учене чрез опит и преживяване” и се очертават неговите 

конкретни измерения в подготовката и следдипломната квалификация на 

учителите. 

При професионалното прилагане и използване на индикатора на 

Майерс – Бригс доц. Пенчева с научна прецизност фокусира върху 

редица проблеми на образователната среда. В този смисъл в своите 

изследвания тя търси многоплановата проекция на емпиричната 

валидизация на използвания в изследванията си индикатор на Майерс – 

Бригс. А именно при изучаването на различни популации - културни, 

професионални, възрастови и то в контекста на различни, но особено 

актуални проблеми  

В рамките на съвременните теории за същността, типологията и 

трансформацията на ценностите са разгледани актуалното състояние на 

културната промяна в българското училище. Емпирично се установяват 

ценностните приоритети на български учители и директори. Определено 

е и влиянието на социално-демографските фактори пол, възраст, 

образование, стаж, специалност и месторабота. Изследвани са 324 

образователни дейци – 212 учители и 112 директори, преминали групово-

динамичен тренинг. 

С помощта на корелационен анализ се определят основните 

стратегии при вземането на груповото решение и се отчитат общите 

черти и различията в подхода на двете изследвани групи. Чрез 

корелационен и клъстър анализ се установяват доминиращите 

тенденции в ценностната им ориентация. Констатира се влиянието на 

редица социално-демографски фактори, както за учителите, така и за 

директори като очертаният профил показва, че ценностното 

преустройство на българското училище е многопластово и многопосочно 

и зависи от много фактори. Изведени са препоръки върху базата на 

посочените резултати за изграждането на стратегии, процедури и 

техники за управление на човешките ресурси в образованието. 
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Паралелното сравнение между психологичния портрет на ученици 

в горна училищна възраст от една страна, и учители и директори, от 

друга, показва, че са съществуват сериозни различия между тях. 

Личностните предиспозиции на учениците се свързват с интерес към по-

голяма физическа активност, лично участие и изява в процеса на 

обучението, към учене чрез опит и преживяване, повече спонтанност, 

стимулация и различни форми на групова работа. Учителите и 

директорите, от своя страна, проявяват склонност повече към контрол, 

структура и завършеност, както и към обективно решаване на 

проблемите според логиката и анализа, което предполага недостатъчно 

внимание и отношение към човешкия фактор.  

Детерминиран е психологичният тип при гимназисти и студенти от 

две  различни култури – българска и македонска. Изследвани са  536 

българи и 584 македонци с МВТІ, форма “G”.  Резултатите показват, че 

участниците в изследването се разпределят във всички 16 типа, което 

кореспондира с идеята на Юнг за универсалността на психологичния тип. 

Прави впечатление, че се проявява културна специфика в типологичното 

разпределение. Българите проявяват по-голяма склонност към Интуиция 

(N), Чувстване (F) и Възприемане (P) от македонците. Установените 

различия се наблюдават както при сравнението между учениците, така и 

при сравнението между студентите от двете култури. Македонският 

контингент е по-хомогенен по своята личностна структура, докато при 

българския се наблюдава по-голямо разнообразие, което се отразява и 

при проследяване на възрастовата динамика на типа. Обща е 

тенденцията и за двете популации с повишаване на склонността към 

Интроверсия при студентите в сравнение с учениците - факт, който 

отразява процесите на съзряването. 

Представени са резултати от кроскултурно изследване на 

културните ценности по Шварц, което е реализирано с изследвани лица - 

253 студенти от България, 245 студенти от САЩ (Хавай), 198 – от Япония 

и 102 – от Нова Зеландия. Установени са значими различия в 

ценностните приоритети в зависимост от различната културна среда, но 

независимо от културната си принадлежност, студентите приписват най-
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високо значение на Егалитаризма и най-слабо значение – на 

Йерархията.  

   Изследвана е взаимовръзката между психологичния тип и 

ценностите в труда на 153 студенти от различни университети в София 

на възраст между 19 и 27 г. Приложени са въпросникът МВТІ и 

въпросникът на Вундеринк и Хофстеде за измерване на ценностите и 

целите в труда. Според получените резултати седем от осемте 

типологични дименсии значимо си взаимодействат с ценностите в труда. 

С най-голям брой ценности се обвързва нагласата Екстраверсия. 

Установява се тенденция, че наред с типично определяните като „женски” 

ценности в труда за студентките са значими и типично „мъжки” ценности 

като „престижна работа” и „издигане в йерархията”, което се констатира и 

в други проучвания.  

В научната продукция на доц. Пенчева се изучава влиянието на 

психологичния тип, академичната специалност и пола върху ценностната 

ориентация на български студенти. За целта 194 младежи на възраст 19 

– 27 г. от различни университети в София се изследват с въпросника 

МВТІ и с въпросника на Шварц за измерване на основните индивидуални 

ценности. Отбелязва се  диференциращото влияние на академичната 

специалност. Студентите по бизнес науки приписват най-голямо 

значение на ценността власт, студентите от хуманитарния цикъл – на 

себенасочеността, а  студентите от артистичния цикъл – на 

стимулацията.  

Второто направление разглежда “ЛИДЕРСТВО И НЕГОВИТЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ПРОЯВЛЕНИЯ  В УПРАВЛЕНИЕТО НА  УЧИЛИЩЕТО И 

АРМИЯТА. Теоретичното осмисляне на лидерството е обект на няколко 

публикации. Предлага се критичен обзор върху проблемите на 

лидерството – като формално и неформално лидерство, управление и 

лидерство. Интерпретират се двете главни теоретични тенденции в тази 

проблематика – теориите за личностните черти и ситуационните теории. 

Прави се подробен психологичен анализ и на различните теоретични 

модели на лидерските стилове. Разкрити се техните същностни черти, 

сходства и разграничителни линии. Обобщава се, че според  

конструктивния подход при използването на лидерските модели в 
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различни ситуации, на различен етап от развитието на организацията, 

при различно ниво на компетентност на ръководителите и персонала, 

всеки от тях или някой негов компонент може да се окажат подходящи за 

практиката. Постигането на ефективно лидерство обаче изисква и още 

една стъпка – адаптирането на тези модели към българската културна 

специфика. Обосновава се моделът на психологичния тип по Юнг, 

Майерс и Бригс като подходяща  за българските условия система за 

личностно и професионално израстване. Анализирани се релацията 

психологичен тип – лидерски стил, както и връзките на някои отделни  

типологични предпочитания с определени лидерски поведения като 

споделеното вземане на решения, отношенията със сътрудниците и 

управлението на конфликти. 

В този аспект училищният директор се разглежда като ключова 

фигура за модернизиране на образователната политика. Въз основа на 

доминиращите в съвременната литература психологични теории се 

анализират стиловете на ръководство в българското училище и 

подходите за мотивиране на персонала на индивидуално и на групово 

равнище.  

Третото научноизследователско направление извежда 

психологичния тип, когнитивния тип и вземането на решение. В Този 

дял от научните трудове на доц. Пенчева се прави пространен анализ на 

теорията на Юнг за психологичните типове и се описват в детайли два от 

методите, които я операционализират – Индикаторът за психологичен 

тип на Изабел Майерс и Катрин Бригс (МВТІ) и Определителят на 

темперамента на Дейвид Кирси  (KTS). Описан е понятийният апарат на 

двата модела, прокарва се разграничителна линия между тях и се 

изтъкват предимствата и ограниченията им за прилагане в 

изследователската и обучителната практика. Приведени са теоретични и 

емпирични доказателства за тезата, че 16-те личностни профила могат 

да се интерпретират и като 16 различни начина, по които хората реагират 

на промените като в заключение се привеждат аргументи за потенциала 

на този модел при развитието на „ситуационно специфично” поведение. 

Четвъртото направление изучава “ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 

УЧЕНЕТО, СОЦИАЛИЗАЦИЯТА и РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ”. Ученето 
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като феномен се анализира от позициите на психологията на жизнения 

цикъл, чиято централна идея е, че  развитието не завършва в старостта, 

а протича през целия жизнен път като адаптивен процес на придобиване, 

поддържане, трансформиране и изхабяване на психичните структури и 

функции. Обоснован е изводът, че тезата за развитието, разгледано като 

взаимодействие между съзряване, учене и стареене, поставя ученето, 

макар и имплицитно, като централна категория за анализ. Разглеждат се 

и се коментират, съществуващите в литературата емпирични 

доказателства за динамиката на интелектуалния потенциал през 

жизнения цикъл и на това основание се формулират изводи за ученето и 

обучението на възрастни. 

 В една от последните си публикации доц. Пенчева разглежда 

един от тези компоненти на психичния потенциал за учене - 

креативността. Тя прави опит да очертае нейните възрастови 

особености в юношеството (15 – 17г.), периода на „възникващата 

зрелост”, ранната и  средната зрелост. В изследването участват 

693 лица на възраст от 15 до 55 г. (358 мъже и 335 жени), 

разпределени в следните 5 групи: 15 – 17 г.;18 – 25 г.; 26 – 35г.; 36 – 

45 г. и  46 – 55 г. Установяват се значими ефекти на възрастта върху 

творческия потенциал на участниците. Получените резултати 

допринасят за разширяване на теоретичната рамка на креативността 

и оказват пряко въздействие на образованието през целия живот  

 Богатата изследователска работа на доц. Пенчева я 

представя като компетентен учен, умеещ да организира представителни 

изследвания и умения за работа в екип, за което свидетелстват редица 

публикации, реализирани в съавторство. Особено впечатление прави 

професионалният и достъпен език на перото на доц. Пенчева. 

Представената за рецензиране научна продукция ми дават пълното 

основание да дам висока оценка на нейните трудове и без колебание да 

гласувам за присъждането на академичната длъжност “професор” и 

препоръчвам да бъде избрана доц. Елиана Пенчева за заемане на 

академичната длъжност „професор” по: област на висшето образование 

3. социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

психология-05. 06. 05 Педагогическа и възрастова психология, за 
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нуждите на Департамент « Психология», Секция « Психология на 

развитието на здравето» към Института за изследване на населението и 

човека- БАН 

 

 

 

       Рецензент: 

 

    ( проф. д.пс.н. Наталия  Александрова) 


