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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Мария Енчева Мутафова, преподавател в Югозападен университет 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, Философски факултет, Катедра Психология 

           За дисертационен труд на тема: “Психично благополучие и смисъл на живота в 

прехода към зрелостта“ на Ина Илианова Карова, докторант на самостоятелна 

подготовка към катедра „Психология“ на Педагогическия факултет към Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“ 

 Докторантът Ина Карова е разработилa дисертационен труд, актуален за психо-

логичната теория и ценен за образователната практика.  

В обем от 216 стандартни страници е представено съдържанието на 

дисертацията- от 5 глави, литература и приложения.  

Литературата съдържа 377 източника на латиница и 15 източника на кирилица.  

           Прави добро впечатление цитирането на видни автори и заглавия.  

           Уводът в първа глава представя актуалността и значимостта на изследването. 

           Във втора глава са разработени теоретично личностни конструкти от 

юношеството към зрелостта: когнитивни процеси, социализиращи процеси и 

феномени, Аз-ова структура, развитието на личността, взаимоотношенията на 

личността с другите хора от перспективата на оползотвояването им при прехода към 

зрелостта, принадлежност и връзки на личността, способност за личностен растеж, 

сближаване и единство между личността и другите хора, които са в контекста на   

класификации и типове близки връзки, смисълът на зрялата личност и ролята на 

смисъла в живота като основа за изразяване, обогатяване и  осмислен живот на 

личността, психичното благополучие за осмислен живот на личността в 

перспективите на хедонизма, евдемонията, социалното благополучие и 

консистентността му.  

В трета глава са представени изследователски дизайн и анализ на получените 

резултати. Изведени са цел, задачи и хипотези на изследването; методики на 

изследването; участници в изследването; процедура и организация на емпиричното 

изследване; методи за статистическа обработка и анализ на резултатите. 

Четвърта глава е посветена на адекватно  дискутирани резултати от 

изследването. 

Дисертацията е онагледена от 29 таблици и 45 фигури. 

Пета глава съдържа коректно заключение. 

Инструментите на изследването са адекватни. Изследваната извадка е 

представителна. Процедурата на изследването е целесъобразна.  
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Анализът на резултатите от изследването е коректен. Има баланс между 

статистики и качествен анализ. 

           Заключението е ценно за теорията и практиката. 

Приемам  приносите на дисертацията: 

 „ Адаптиран е метод за изследване на структурата и съдържанието на 

личността на база подхода на С. Хартър и А. Монсор; 

 

 Изведена е нова структура на разбирането на личността за нейното психично 

благополучие; 

 Емпирично са установени особености на специфични личностни профили на 

смисъл в живота и психично благополучие спрямо усещането й за личностно 

обогатяване; 

 Емпирично е установено съдържание и структура на личността спрямо 

усещането й за личностно обогатяване; 

 Емпирично е демонстриран процеса на диференциране и консолидиране на 

множествените Аз-ове на личността при различни степени на усещане за 

личностно обогатяване, смисъл в живота и психично благополучие; 

 Емпирично са установени особеностите на процеса на разгръщане на 

личността към близките и далечни други; 

 Направен е обстоен теоретичен обзор на теории, свързани с конструирането и  

разгръщане на личността и преживяването на смисъл в живота и психично 

благополучие в прехода към зрелостта; 

 Обвързани са теоретични виждания за формирането на личностната структура 

с развитието на интерперсоналната ориентираност в прехода от юношество 

към зрялост; 

 Теоретично са обвързани и емпирично демонстрирани процесите на 

диференциране и консолидиране на личностната структура към процесите на 

сливане Аз-Другия; 

 Направена е връзка между принципните позиции на екзистенциалната и 

позитивната психология за осмислеността и удовлетвореността на личността в 

нейните взаимоотношения с околните; 

 Разгледани са ролята и приноса на преживяването на смисъл в живота и 

психично благополучие към личностното обогатяване в разглеждания 

възрастов период; 

 Направен е обзор на емпирични изследвания, подчертаващи взаимодействието 

между изследваните психични феномени в прехода към зрелостта“. 
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Представеният дисертационен труд е съдържателен. 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията. 

Препоръките ми са по посока на стилистично прецизиране на дисертацията, но 

тя има безспорни  достоинства и приноси. 

В дисертацията се наблюдава липса на плагиатство. 

В заключение, предлагам на уважаемото Научно Жури, да се присъди на док-

торанта на самостоятелна подготовка Ина Илианова Карова, научно-образователната 

степен „Доктор“ в Област на Висшето образование: 3. Социални, стопански и правни 

науки, в Професионално направление: 3.2 Психология, в Научна специалност: Педаго-

гическа и възрастова  психология. 

 

Дата: 12.04.2019 г.     Подпис:................................... 

               (доц. д-р Мария Мутафова) 

 

 


