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Данни за дисертацията: Дисертационният труд е представен във вид и
обем, съответстващи на изискванията към подобни научни продукти. Той е с
обем 173 страници и се състои от увод, изложение в три глави, заключение и
списък с използвана литература, източници и приложения. Основният текст
включва 15 таблици и 5 фигури. Списъкът с използваната литература
съдържа 192 заглавий. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в
отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни
изводи.
Актуалност и значимост на темата: Дисертацията на б. хАМЕНОВА
е посветена на актуална за съвременния свят тема. Казахстан е държава,
която осъществява амбициозна както външна, така и вътрешна политика, в
която мястото и ролята на жената има своето специфично място. Предвид
обстоятелството, че докторант Хаменова е депутат в парламента на
Казахстан, ясно проличава опитът и ясната представа за създадените условия
и все още неосъществените възможности за устойчивото присъствие на
жената в съвременния политически живот.
Темата за равноправното отношение между половете във всички сфери
на обществения живот е устойчива част от демократичността на съвременния
свят. През 2018 г. тя е особено популярна в контекста на острите дискусии

около ратифицирането на Истанбулската конвенция за превенция и борба с
насилието над жени и домашното насилие, приета от Съвета на Европа през
2011 г.
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икономически и философски контекст. Точно са формулирани обектът и
предметът на изследването: реалностите при формирането на имиджа на
жените в политиката от позицията на джендърския подход в общотеоретичен
план и по-конкретно в обществено-политическата реалност на съвременното
казахстанско общество. Социокултурният конструктивизъм е основният
методологически подход в изследването.Освен това докторантката се е
възползвала от възможностите на структурно-функционалния подход,
политическия дискурс (релацията дискурс според теорията на М. Фуко и др.
Научни приноси: Дисертационният труд съдържа научни резултати,
които имат приносен характер с висока експертна стойност.
Сериозен практически принос има формулирането и анализа на
проблема на отсъствие на представи, свързани с участието на жените в
парламентарната дейност от различни страни. С убедителни аргументи е
доказано, че реалиите при формиране на имиджа на жената в политиката се
възприемат както закономерно явление, обусловлено от представите за
социалните качества на мъжете и жените. Дисертационният труд разкрива и
друг съществен елемент от политическия живот в Казахстан, доказващ, че
полово-ролевото равенство между мъжете и жените се определя като
равнопоставеност, независимост, отговорност и участие на половете във
всички сфери на обществения и частния живот, но, главно, в политиката.
Критични бележки и препоръки. Докторантът показва не само
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дисертационния труд. Неговият богат професионален опит намираконкретно
доказателство във формулирането на ефективни модели, ориентирани към
усъвършенстване на процесите на равнопоставеност между половете, но и на
утвърждаване на мястото на жената в политическия живот на съвременен

Казахстан. Темата на практика е всеобхватна, тъй като процесите в
съвременния свят се развиват много динамично. Препоръката към
докторантката е да продължи да изследва и по възможност да участва в
процеси, които да разширяват възможностите за увеличаващия се брой жени
в решаването на актуалните проблеми в казахстанското общество.
Публикации: Б. Хаменова има 4 статии, в които се анализират
различни аспекти от темата на дисертационния труд. Всяка една от тях
показва, че докторантката е добре запозната с основните акценти на мястото
и ролята на жената в политическия живот на съвременен Казахстан..
Авторефератът, който се състои от 37 страници, пресъздава обективно
и пълно съдържанието на дисертационния труд.
Заключение; Като научен ръководител на Б. Хаменова мога да отбележа, че
тя се е справила много добре с разработвания от нея самостоятелен
дисертационен труд. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите
членове на научното жури да гласуват за присъждавето на докторанта
Бакътгул Хаменова образователната и научната степен «Доктор», в научна
област: Социални, стопански и правни науки, професионално направление:
3.3. Политически науки,
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