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С Т А Н О В И Щ Е

От: доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева, Икономически университет –
Варна, научна специалност: Политология

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ по професионално направление 3.3 „Политически науки“,
докторска програма „Политология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното
жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 1935/21.12.2018
на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“

Автор на дисертационния труд: БАКИТГУЛ КАЙРЖАНОВНА
ХАМЕНОВА

Тема на дисертационния труд: „СПЕЦИФИЧНОТО МЯСТО И РОЛЯ НА
ЖЕНАТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕНЕН КАЗАХСТАН“

1. Обща характеристика на дисертационния труд и оценка на
получените резултати

Участието на жените в политическия живот представлява един от най-

важните елементи на демокрацията, а характерът и степента на тяхното

участие са основен показател за спецификата и качеството на демократичната

политическа култура. Конституционно гарантираното равенство между

половете е характерно за всяка модерна и демократизираща се страна, но

съществуващите реални социални отношения между двата пола по-скоро

възпроизвеждат неравенства между тях и провокират проблеми, свързани с

неравнопоставеното положение и участие на жените във властовите

структури и актуалния политически живот.

Дисертационният труд е с обем от 151 страници и е оформен съобразно

класическата схема: въведение, изложение в три глави, заключение, списък с
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използвана литература и приложения. За визуализиране на авторовия подход

в текста са използвани  15 таблици  и 5 фигури. Списъкът с използваната

литература съдържа 192 заглавия (109 на руски език и 83 на английски език).

Темата на изследването е коректно формулирана в съдържателно

отношение – налице е съответствие между заглавие и съдържание на

дисертационния труд, както и стремеж към балансирано съчетаване на

теоретични познания и умения за практически анализ. Уводът е написан

съобразно утвърдените изисквания: обоснована е актуалността на

дисертационния проблем; очертани са ситуационните полета на анализ в

научната литература; посочени са основните теоретични и методологически

проблеми, произтичащи от избраната тема; разгледана е степента на

разработеност на проблема в научната литература и е фиксирана собствената

„изследователска ниша” на дисертанта – специфичната роля и място на

жената в политическия живот на съвременен Казахстан.

Дефинирането на непосредствените задачи, произтичащи от целта на

дисертацията, показва ясната визия на докторант Хаменова за цялостната

логика, за съдържанието и методологията на изследването. Композирането на

задачите отговаря на вътрешната подреденост на основния текст на

дисертацията. Избраната методология на изследването може да бъде оценена

като адекватна и продуктивна.

Общото впечатление от рецензирания труд е, че авторът демонстрира

добра теоретична подготовка и се стреми да прави собствени оценки на

разглежданите проблеми. Емпиричното изследване е добре планирано и

проведено, а емпиричната информация подходящо обработена и анализирана.

В края на всяка глава са представени изводи, ориентирани към постигане

целта на дисертационния труд и формулираните изследователски хипотези.
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2. Оценка на научните и научно-приложни приноси

Посочените от докторанта приноси отрязяват действително постигнати

резултати в дисертационния труд, които като цяло приемам. Намирам за

основателна необходимостта от тяхното по-прецизно формулиране (в

автореферата вероятно причина за допуснатата непрецизност са трудностите,

съпътстващи изразяването на чужд език).

В представения за защита дисертационен труд се съдържат научни и

научно-приложни приноси, които се отнасят до:

• Систематизиране и доразвиване на съществуващите знания за

социокултурната детерминираност на полово-ролевите стереотипи

„фемининност“ и „маскулинност“, както и за спецификата на

проявлението на полово-ролевите отношения в политическата сфера.

• Прецизиране на конкретни индикатори за степента на развитие на

полово-ролевото равенство и открояване значимостта на имиджа на

жените в политиката.

• Разработване на модел и осъществяване на емпирично изследване на

мнението на гражданите за участието на жените в политиката и

представителството им в институциите на властта в Казахстан.

• В приложен аспект са формулирани конкретни препоръки за

формиране на балансирана държавна политика в Казахстан за

гарантиране на политическото равенство на половете и стимулиране

развитието на женското лидерство.

3. Критични бележки, препоръки и въпроси

Докторантът представя дисертация, в която се демонстрира сравнително

добра теоретична подготовка и професионална амбиция за по-нататъшна
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изследователска дейност. Това ми дава основание да отправя следните

критични бележки с цел усъвършенстване на постигнатото до този момент:

• Позоваването на голям брой автори и на различни идеи, които са

насочени към проблематиката на дисертационното изследване, на места

създава впечатление за трудно овладяна мозаечна структура.

• Много от оценките могат да бъдат значително по-концентрирани и

категорични, а докторантът трябва по-смело да полемизира с учените,

които цитира, тъй като по този начин по-ясно ще се откроят неговите

собствени тези.

• Изследването безспорно би спечелило от по-внимателното прецизиране

на терминологията, преодоляване на някои стилистични грешки и

неточности. Налице са и някои съдържателни повторения – макар и в

различни контексти и с елементи на доразвитие.

Посочените бележки и препоръки определено не накърняват основните

достойнствата на представения научен труд.

4. Заключение

Цялостната структура и приносните моменти в изследването ми дават

основание да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури да

гласуват за присъждането на образователната и научна степен „доктор” по

професионалнно направление 3.3 „Политически науки“, докторска програма

„Политология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ на Бакитгул Кайржановна

Хаменова.

06.01.2019                                                     Изготвил: ...............................

Варна /доц. д-р Ст. Георгиева/


