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СТАНОВИЩЕ 
на дисертация за придобиване на 

 образователно-научната степен „доктор”,  
област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки,   

професионално направление: 3.2 «Психология», 
 научна специалност «Педагогическа и възрастова психология»  

на тема: 
„СТРУКТУРА И ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕТО В СОЦИАЛНАТА 

МРЕЖА” 

От: проф.д.н. Людмил Кръстев 
Относно дисертационния труд на: Мария Руменова Касапова 

 
Дисертационният труд  е  разработен  в  катедра  „Психология”,  към 

ФФ на  ЮЗУ „Неофит  Рилски”  под  научното  ръководство  на  проф. д.н 
Людмил Кръстев.  Дисертацията  е оформена  на 149  стандартни  страници,  
компютърно  набран  текст  и  е  композирана  в увод,  3  основни  глави,  
заключение, приноси, публикации по темата на дисертацията,  литература  
и приложения. 

 

Дисертационният труд е фокусиран върху актуален проблем, който е 
коректно представен в теоретичния обзор, където се забелязва задълбочена 
авторова интерпретация на научните концепции свързани с него. На широк 
анализ са  поставени въпросите, свързани със самостоятелното представяне 
в социалната мрежа, рекламирането на бизнеса в социалната мрежа, 
поддържането на междуличностна комуникация в социалната мрежа, 
използването на социалната мрежа за развлечения както и проблеми 
свързани с информационния обмен в социалното онлайн пространство. 
Коментират се съдържателните теории за самостоятелното представяне, 
социалната идентичност, влиянието на социалните мрежи, афилиацията и 
обменът на информация. Анализът  на теоретичните постановки  и  дизайнът  
на емпиричното психологическо изследване са напълно съобразени с 
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предметната област на дисертацията и потвърждават уменията на  
докторантката да анализира и интерпретира научния проблем.  

В глава втора Мария Касапова, представя изследователския дизайн и 
програма на проведените от нея изследвания. Целта на дисертационен труд 
е да се установят особеностите на общуването в социалната мрежа, чрез 
структурните компоненти на самостоятелното презентиране в социалната 
мрежа; рекламирането на бизнеса; поддържането на междуличностнa 

комуникация; развлечения и информираност в социалната мрежа, както и да 
се представят индивидуалните особености на потребителите на социални 
мрежи. Тази конкретна цел се реализира с помощта на детайлно и прецизно 
диференцирани  организационни и изследователски задачи, формулирани и 
представени  пет хипотези. Методическият инструментариум съответства 
на проведените изследвания и поставените цел и задачи на дисертационния 
труд и посочените авторови приноси. 

В трета глава докторантката коментира резултатите от проведените 
изследвания, които са представени подробно чрез 17 фигури и 47 таблици, 
което доказва сериозното отношение на Мария Касапова към 

статистическата обработка на данните. Множеството данни отвеждат до 
интересни резултати, които докторантката умело коментира и  изразява 
лична позиция при тълкуването на установените закономерности.  

Доказва се следното предположение, че самостоятелното представяне 
в социалната мрежа се характеризира със специфична структура и значими 
индивидуални различия. 

Потвърждава се специфична структура и значими индивидуални 
различия в контекста на рекламирането на бизнеса в социалната мрежа.  

Доказва се предположението, че междуличностната комуникация в 
социалната мрежа се характеризира със специфична структура и наличие на 
значими индивидуални различия. 
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Потвърждава се ясна факторна структура на аспекта Развлечения в 
социалната и се установяват множество различия.  

Доказва се предположението, че информираността в социалната 
мрежа притежава стабилна структура в рамките на три фактора, които се 
характеризират с диференциални особености.  

Анализът на получените резултати, тяхното представяне, обсъждане 
и тълкуване са направени компетентно и показват професионалните умения 
на докторантката да постига качествена научна продукция на база 
емпиричен материал. 

В заключение изразявам своето положително отношение към 

цялостното тригодишно обучение на Мария Касапова и постигнатия 
резултат – дисертация, притежаваща съвременна научна значимост. 
Цялостната ми оценка към безспорните достойнства на представения труд 
ми дава основание категорично да гласувам с „Да“ за присъждането на 
Мария Руменова Касапова  на образователната и научна степен „доктор” в 
професионално направление психология. 
  
 
 
Дата: 08.03.2017г.     Рецензент:.............................. 
Благоевград            /Проф.д.н.Л.Кръстев/ 
 

 


