РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д.пс.н. Майяна Милчева Митевска,
Университет по библиотекознание и информационни
технологии

ОТНОСНО: научните трудове на д-р Дончо Стоянов Донев,
представени за участие в обявения в ДВ бр. 99 от 17.12.2019 г
конкурс за академичната длъжност «доцент» в област на висшето
образование 3.2. Психология (Социална психология на училищното
образование), обявен от Бургаски свободен университет за нуждите
на Департамента за информация и повишаване квалификацията на
учителите при Тракийски университет

София * 2020

Рецензията е възложена по решение на Научното жури,
определено със Заповед на Ректора на Бургаския свободен
университет.
Единствен кандидат в конкурса е д-р Дончо Стоянов Донев, ас.
в Департамент за информация и повишаване квалификацията на
учителите при Тракийски университет – Стара Загора. Подадените
документи отговарят на изискванията на Закона за развитие на
академичния състав в Република България и на Правилника за
неговото прилагане за заемане на академичната длъжност „доцент”.
I. Биографична справка и обща характеристика на трудовете
на кандидата
Дончо Стоянов Донев е доктор по Социална психология,
магистър по Социална психология и по Икономика. Работи като
мениджър „Човешки ресурси“, психолог - обучител, преподавател. В
момента е заместник-директор на Департамент за информация и
повишаване квалификацията на учителите в Тракийски университет,
Стара Загора.
Дончо Стоянов Донев чете лекции по обща и социална
психология. Владее руски и английски език.
Кандидатът предлага 26 броя научни трудове за рецензиране,
както следва:
Монографии – 2;
Учебници - 1 бр.;
Студии и статии в периодични научни издания – 15 бр.;
Доклади на научни конференции, симпозиуми, в годишници и в
сборници у нас и в чужбина – 8.
От посочените публикации в списъка за рецензиране една част
са в съавторство, но специфичният стил на изложение и
конкретните научни интереси на кандидата дават възможност да
бъде откроен неговия оригинален принос.
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Тези трудове не са представяни за участие в други конкурси за
присъждане на научни степени и академични длъжности и не са
рецензирани досега.
От представената справка за цитиранията на тези трудове се
вижда, че са забелязани 17 научни публикации, в които те изрично
са упоменати.
Научната продукция на кандидата се характеризира с
методологическа издържаност и прецизност. Начинът на
разработване и представяне на резултатите, стилът, езикът и
външната форма отговарят на изискванията и стандартите за
академични научни публикации. Монографията „Социална
психология на училищното образование“, отговаря на поставената
авторова цел и насочва вниманието към социално психологичните
конструкти, които са значими за училищното образование. Трудът
представлява сериозно теоретично аналитично изследване.
Монографията „Смъртта в ритуалите и нагласите на българина“
разглежда в дълбочина българската душевност и виталност през
погледа на ритуалите като начин за понижаване на напрежението
както на личностно, така и на групово ниво. Представеният за
участие в конкурса учебник осигурява натрупване на знания,
усвояване на категорийно-понятиен апарат, развива творческото
мислене и помагат за обучението в умения и навици при студентите.
II. Преподавателска и научно-изследователска дейност на
кандидата
Преподавателската дейност на ас. д-р Дончо Донев се
свързва с Международния колеж в гр. Добрич, ДИПКУ – Тракийски
университет. Участва и в обучения по краткосрочни и дългосрочни
курсове, специализации и проекти.
От справките за учебна натовареност се вижда, че той има
необходимия годишен хорариум, образуван от лекции, семинари,
извънаудиторни занятия.
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От предоставената ми в комплекта документи справка се
вижда, че ас. д-р Дончо Донев преподава, подсигурен със
съответните авторски учебни помагала и методически разработки и
с използването на съвременни IT технологии.
Подробното запознаване с документите на кандидата показва,
че той има значим учебно-методически опит и се е утвърдил като
авторитетен преподавател с успешна практика в подготовката на
специалисти в областта на психологията.
Научната дейност на ас. д-р Дончо Донев е посветена на
изследването на редица актуални и значими въпроси на социалната
и

педагогическата

психология.

Характерно

за

представените

трудове е широкото използване на експериментални методи.
III. Основни научни и учебно-методически приноси в
трудовете на кандидата
Приносите в трудовете на ас. д-р Дончо Донев могат най-общо
да бъдат характеризирани като:


разкриване и доказване на нови съществени страни и

характеристики

на

актуални

и

значими

за

социалната

и

педагогическата психология и приложението им в социалната
практика;


формулиране на нови идеи, концепции и подходи;



получаване

на

нови

знания

по

третираните

научни

проблеми;


създаване на оригинално ново учебно съдържание и учебна

документация.
Научни приноси
Научните
направление

приноси

в

„Психология”.

трудовете
Те

са

са

в

получени

професионалното
в

резултат

от
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обобщаване на проведените от кандидата изследвания и могат да
се открият в представените за рецензиране по конкурса научни
публикации. Направени са важни за разбирането на същността и
съдържанието

на

психологията

приноси.

Те

могат

да

се

формулират, както следва:
1.

Изследвано

е

влиянието

на

социално-педагогически

ситуации върху самооценката и емоционалната интелигентност,
както и възможностите за въздействие върху тях.
2. Изследвани са някои аспекти на психичната регулация на
поведението, свързани с училищното образование.
3. Получени са нови знания и значими обобщения за
системата на образованието с особено внимание към работата на
учителя, ръководството и психическата подготовка за тази дейност.
4. Анализиран е международният опит за организиране и
управление на училищни дейности, личността и ролята на класния
ръководител за постижението на учениците.
5.

Разкрити

педагогическите

са

теоретичните

принципи

в

аспекти

съвременни

на

условия,

социалнокато

е

акцентирано върху психичните процеси, анализа на ситуацията,
взетите решения, организацията по тяхното изпълнение, самото им
изпълнение и крайните резултати.
6. Получени са нови знания и е направен анализ на
отношението личност – педагогическа ситуация.
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IV. Критични бележки по рецензираните трудове
Към дейността на кандидата като преподавател нямам никакви
забележки. Към изявите му като учен също нямам забележки, а поскоро препоръка да фокусира вниманието си върху по-тесен кръг от
няколко съществени проблема на психологията, което ще му
позволи да задълбочи изследванията си. Ясно е, че по-широкото
изследователско поле захранва изявите му като преподавател и му
препоръчвам да запази и подобрява експертизата си в това
отношение.
Казаното по никакъв начин не променя мнението ми по
отношение на научната и публикационната дейност на кандидата,
както и на заявените приноси.
VI. Заключение и предложение
Цялостното

запознаване

с

преподавателската

и

научно

приложната дейност на ас. д-р Дончо Донев дава основание да
бъдат направени следните заключения за неговите качества, а
именно:


Организира

и

на

съвременно

методическо

равнище

провежда възложената му учебно-педагогическа дейност.


Самостоятелно е разработил цикъл от лекции и учебен

материал по темата на обявения конкурс.


Успешно

и

с

добри

резултати

съчетава

учебно-

педагогическата работа с научни и приложни изследвания в
областта на психологията.


Научните

му

публикации

създават

необходимата

публичност на дейността му и дават възможност на научната
общественост да се запознае с нея.
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Въз основа на изложеното по-горе, предлагам на уважаемите
членове на Научното жури да приемат материалите по конкурса, да
ги оценят положително и да предложат ас. д-р Дончо Стоянов
Дончев да заеме академичната длъжност „доцент” в областта на
висше

образование

"Социални,

стопански

и

правни

науки",

професионално направление "Психология" (Социална психология
на училищното образование).

Рецензент: проф. д.пс.н. ....................
М. Митевска
Гр. София
10.04.2020 г.
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