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Освен с научноизследователска дейност, д-р Мария Атанасова-Трифонова се 

занимава и с преподаване – от 1991-1993 като хоноруван преподавател в Югозападния 

университет – Благоевград,  а от 2004 до момента – в Нов български университет.  Тя е 

разработила учебното съдържание и учебния план на магистърската програма 

„Психология на развитието”, приета в Нов Български Университет от 2006 г., а за 

магистърските програми „Когнитивна наука” и „Психология на развитието” е 

подготвила авторските курсове „Когнитивно развитие в детството” и „Теории на детето 

за света и концептуална промяна”, които се водят от 2004 г. досега. 

В конкурса за доцент д-р Мария Атанасова-Трифонова кандидатства с 26 

позиции, които са публикувани след защитата на нейната докторска дисертация. Това е 

достатъчна по обем и значима по качество научна продукция, която включва: 1 

монографично изследване; 9 статии, отпечатани в специализирани научни списания по 

психология и педагогика, едно от които (European Neuropsychopharmacology) с 

международен рейтинг, 14 статии в сборници и 2 методически пособия. Д-р М. 

Трифонова е също така съставител на колективната монография и на двете 

методически пособия, отбелязани по-горе. Три от статиите са публикувани на 

английски, а две – на френски език. 

Въпреки че това не е отбелязано изрично в представената документация по 

конкурса, бих желала да спомена и участието на кандидатката в редица престижни 

национални и международни научни форуми: III-я, V-я и VI-я национален конгрес по 

психология, II-я европейски конгрес по ранна превенция при деца с езикови 

комуникативни нарушения, европейска конференция по когнитвна наука-2011, 

световен конгрес по психология- 2009  и др., като докладите са публикувани в 

сборници с материалите от тези форуми. Международните изяви на д-р Трифонова са 

важни за разпространението на резултатите от нейните изследвания извън българската 

научна общност и означават признание за значимостта на нейните изследвания. 

Друг съществен аспект от научната дейност на кандидатката е работата й в 

проекти. През последните седем години (2007 – 2014) тя участва в три мащабни 

проекта от национално значение, финансирани съответно по европейските структурни 

фондове и от UNICEF и свързани с ранното развитие на децата в България и с 

родителските практики за здравословното им отглеждане. На първите два от тях д-р 

Трифонова е ръководител. Тя участва и в три международни проекта за създаване и 

оценяване на образователни програми, финансирани съответно от Министерството на 



образованието на Франция и Парижкия университет (2001-2002 г.), от Отворено 

общество, Ню Йорк (1998) и от европейски, руски и български институции (1987-1990).  

 Изследователските интереси на д-р Мария Трифонова обхващат няколко научни 

области: емоционално развитие и емоционално познание в детска и младежка възраст; 

социално развитие в ранното детство; аспекти на познавателното развитие, по-точно 

развитие на познанието за количество; родителските практики и тяхното значение за 

стимулиране на детското развитие.  

Приносите от изследванията имат както фундаментално научен, така и научно-

приложен аспект. 

Проследяването на емоционалното и социалното развитие във възрастта от 0 до 

3 години е представено най-пълно в монографичното изследване „Социално и 

емоционално развитие на децата от 0-36 месеца” (публикация № 1 в списъка), както и в 

статиите под номера 12-3.2.; 13-3.3, 5-2.4. и  6-2.5. Тази проблематика е разработена във 

връзка със създаването на стандарти за ранно детско развитие. Начинът на представяне 

на стандартите обуславя самата структура на изложението в монографичното изседване 

– според логиката на възрастовите интервали, които са същностни периоди на развитие.  

Изследването на емоционалното и социалното развитие в ранното детство се 

основава, от една страна, върху теоретична рамка, която разкрива богатата ерудиция на 

авторката, нейното отлично познаване както на класическите теоретични постановки, 

така и на най-актуалните постижения на световната специализирана литература, и, от 

друга страна, върху детайлни данни от възрастовото верифициране на теоретично 

генерираните индикатори за развитие, които позволяват системен и обхватен анализ на 

развитийната промяна, чрез експериментално изследване на 1083 деца и анкети с 

родителите им при изготвянето на стандартите. Толкова мащабно и задълбочено 

изследване на емоционалното развитие в тази възраст се предприема за първи път у нас 

и  има безспорно приносен характер.  

Приносен характер има също така определянето и обособяването на подобласти 

на развитие: емоционален опит, познание за емоциите и емоционална регулация (при 

емоционалното развитие), от една страна, и ранна комуникация в семейството; 

взаимодействие с връстници и други деца; овладяване на правила и норми (при 

социалното развитие). Маркери за процесите, механизмите и елементите на прогрес 

при съответните възрасти са индикаторите, чието определяне е част от 



научноизследователския и научно-приложния процес на разработването на 

стандартите: от теоретичното им обособяване през  получаване на обратна връзка от 

експертна оценка и пилотен експеримент до верификацията им в изследване с 1083 

деца. Отличното планиране и провеждане на изследването на стандартите е 

отговорност на д-р Мария Трифонова в качеството й на ръководител на проектния екип 

(публикации № 11-3.1. Увод; 16-3.5 и 8-2.7). Специално бих желала да отбележа факта, 

че методологията на експерименталните изследвания не следва предложените образци 

в разработването на този международен проект, а създадена с цел извличане на 

максимална по обем и дълбочина информация. Едно от средствата за това бе 

обосноваването и въвеждането на политомна скàла с четири качествени степени за 

оценяване на съотвeтните индикатори, което позволява по-богат съдържателен анализ 

на развитието в различните възрасти. 

Създаването на стандартите има също така важен приложен аспект: чрез 

включването им в системата на педиатричната и педагогическа практика се очаква 

подобряване на качеството на подкрепа, грижа и образование в ранната детска възраст 

и съответно постигане на по-високо ниво на благосъстояние на децата на България. 

 В същата насока е и национално-представителното изследване на родителските 

практики за отглеждане на децата от 0-5 годишна възраст, осъществено по проект от 

НЦОЗА и УНИЦЕФ. Д-р Мария Трифонова осъществява анализите на данните по това 

изследване (публикации 14-3.3. и 15-3.4.) в рамките на т.нар. mind mindedness – теория 

на майката за психичния свят на детето. Резултатите съдържат приноси както за 

разкриването на важни аспекти на родителството (свързани, от една страна, с 

разбирането на потребностите на малкото дете, на неговите невербални емоционални 

сигнали, и, от друга страна, със стимулиране на детското развитие, с насърчаване на 

автономията и самостоятелността на децата), така и за разработването на адекватни 

социални политики и програми за родителска подкрепа. 

Проблемите на емоционалното развитие в предучилищна възраст са разработени 

от д-р М. Трифонова в рамките на още едно мащабно изследване, което има научно 

приложен характер: скрининг тест за тригодишни деца (публикации 25-4.1 и 26.-4.2).  

Д-р Трифонова е ръководител на екипа, който създава скрининг теста; нейните 

задълбочени познания в областта на психологията на развитието й позволяват да 

разработи теоретичната рамка и методологията на теста, като при избора на скрининг 

инструментите е отчетена не само световната практика, но и спецификата на 

българската езикова и културна среда, в която растат децата. 



Създаването на скрининг теста и получаването на норма върху извадка от 836 

деца след прилагането му към 5322 изследвани деца е от национално значение, тъй като 

е насочено към ранна диагностика, определяне на деца в риск и пилотни детски 

заведения с цел внедряване на логопедични програми.  

Емоционалното развитие заема водещо място в научните интереси на д-р Мария 

Атанасова-Трифонова, затова на него са посветени още няколко публикации, които 

имат оригинален и приносен характер.  

Публикация 17-3.6. съпоставя концептуалната промяна на понятията за 

базисните емоции щастие и страх у юноши и младежи, свързана с цялостния 

социоемоционален опит и със структурирането на жизнената перспектива на младите 

хора. 

 Атипичното емоционално развитие е изследвано при деца от аутистичния 

спектър  (публикации 19-3.9, 4-2.3.), като не само са търсени различия спрямо нормата, 

но са обсъдени и възможностите инструментите за скрининг на децата в аутистичния 

спектър да обхванат и отразят спецификите на емоционалния им опит; обоснована е и 

тезата за взаимовръзката между механизмите на учене и особеностите на познанието за 

емоции. 

Интересът към атипичните прояви на емоциите е проучен и при болни от 

шизофрения в съпоставка с нормални възрастни лица: посредством изследване на 

семантичното пространство на думи за емоции се установява специфичен патерн, 

състоящ се в избор на полюсни оценки от пациентите (публикации № 18-3.8 и 9-2.8.). 

 Важен аспект от социално-психологическите проучвания на кандидатката е 

проследяването на нагласите към гражданските права у юноши в две възрастови групи 

посредством метода на семантичния диференциал (публикации- 7-2.6., 11.), като тези 

резултати са сравнени с данните от проведедно изследване на турски юноши 

(проучването е изнесено на 6th Biennial Conference of the European Association for 

Research on Adolescence, 3 -7 June, Budapest, 1998 и е публикувано в сборник с 

резюмета от конференцията). 

 Д-р Трифонова има приноси и към изследването на когнитивното развитие с 

публикаци № 21-3.11; 22-3.12; 10-2.9. В тях отново са обединени класически 

теоретичните постулати  (тези на Пиаже) с най-нови разбирания за представянето на 

понятията за количество като  континуални и дискретни, а теоретичните постановки са 

верифицирани в експерименти с деца между 4 и 7 години. 

 Обобщавайки казаното, бих желала да изтъкна достойнствата на гл. ас. д-р 



Мария Трифонова като изследовател, преподавател, организатор, участник в проекти и 

не на последно място отзивчив колега. Смятам, че д-р М. Трифонова отговаря на 

всички законови изисквания за заемане на длъжността „доцент”. 

На това основание бих желала убедено да предложа избирането й на 

академичната длъжност „доцент“ по научната специалност „Педагогическа и 

възрастова психология (Психология на развитието)”, както и да апелирам към 

останалите членове на научното жури да дадат положителен вот. 

 

12. 09.2014       

/Проф. дфн Юлияна Стоянова/ 
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