СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Петър Кирилов Нешев, Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“, член на Научно жури, съгласно заповед на Ректора
на ВСУ „Черноризец Храбър“ № 1918 от 18.12.2018 г.
Относно: представен за защита дисертационен труд с тема
„Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията
в образователния процес“ за придобиване на образователна и научна
степен „доктор по психология“ с автор Нурайна Мелисовна Какпанбаева
професионално направление 3.2. „Психология“, докторска програма
„Педагогическа и възрастова психология“ към катедра „Психология“ към
Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Дисертационният труд със заглавие „Психологически и
етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията в образователния
процес“ е посветен на актуален и значим проблем за съвременната
психология в Казахстан. Той е разработен в областта на педагогическата
психология. Състои се от увод, три глави, заключение, списък с използвана
литература, приложения и е в обем от 172 страници. Трудът съдържа 8
таблици, 5 рисунки, използвана литература със 121 заглавия на кирилица и
латиница и интернет източници.
Дисертационният труд е добре теоретично обоснован. В глава първа
„Формиране на етнокултурни личностни качества в особено организирана
педагогическа среда“ е направен сравнителен анализ на ентокултурните
различия и взаимодействието на културите в казахстанското общество.
Посочена е специфичната роля на общуването в образователния процес.
Докторантката сполучливо изяснява понятията етнос, нация, идентичност,
стереотипи, толерантност. Тя прави извода, че културните различия,
етническите особености и социалните стереотипи успешно съжителстват в
казахстанското обществото. Междукултурната толерантност, етническата
интегрираност на казахстанската нация и чувството за национална
идентичност според Какпанбаева предотвратяват конфликтите, агресията и
асимилаторските претенции на една или друга култура, етнос или социална
група.
Авторката е описала културните и характеровите особености на два
психологически типа личности - „модална“ личност, формирана в
съответната социокултурна среда и „мултимодална“ личност, съчетаваща в
себе си характеристиките на нацията.
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В глава втора „Етнопсихологически фактори, влияещи на културните
отношения сред казахстанските студенти“ точно са разкрити
етнопсихологическите особености на казахстанските студенти. Ясно и
конкретно са посочени културните, психологическите, комуникативните и
педагогическите параметри, по които се сравняват студентите. Авторката
обяснява с конкретни примери как езиковите различия, културните
стереотипи, ценности и традиции влияят върху междукултурното
общуване в образователния процес. Културните и етнически различия
понякога могат да доведат до трудности в общуването и в учебновъзпитателния процес. Ето защо е необходимо тяхното изучаване и
познаване, за да могат комуникативните бариери да бъдат успешно
преодолени.
Едно от достойнствата на дисертацията е в умелото прилагане на
въпросника на Хофстеде като адекватно средство за провеждане на
емпиричното изследване. В трета глава докторантката описва
практическата реализация на изследвания проблем. Емпиричното
изследването е добре замислено, организирано и проведено. Нурайна
Какпанбаева е формулирала смислени цел, задачи и хипотези на
изследването. Силна страна на изследването е направеното сравнение
между културни стереотипи, психически особености, ценности и нагласи
на казахстанските студенти по показателите на Хофстеде.
Авторката прави следните значими изводи:
1. Психологическите и етнокултурните фактори, влияещи върху
комуникацията в образователния процес са част от многофункционална
система.
2.

Най-важните

фактори,

влияещи

върху

комуникацията

в

образователния процес са:
- Език.
- Национално самосъзнание.
- Етническа идентичност.
- Традиции, обичаи, норми, ценностни системи.
- Етнически норми.
- Психологически бариери.
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3. Процесът на взаимодействие в образователния процес се гради преди всичко
върху общуването и предаването на информация. Общуването между
представителите на различни етнокултури разкрива особеностите на социалното
възприятие и помага за взаимното опознаване.
4. Взаимните усвоявания на културите допринасят за интеграционния процес, за
културния взаимен обмен и обогатяване, като едновременно с това се запазва
етническата специфика.
5. При казахстанските студенти се наблюдават редица културни особености
спрямо казахстанското общество като цяло. За казахстанските студенти в
сравнение с другите казахстанци са характерни малко по-висока «Дистанция от
властта»,

повишен

«Индивидуализъм»,

по-ниско

«Избягване

на

неопределеността» и висока «Мъжественост».
6. Проведеното изследване дава основание да се твърди, че културните
характеристики на студентите не само в Казахстан, но и в повечето страни по
света се отличават от културната специфика на населението на тези страни.
7. При анализ на базите данни е установено, че казахстанските студенти в повисока степен, отколкото техните връстници, които не са студенти, са
толерантни към йерархията във властта. Студентите са по-благосклонни към
конкуренцията отколкото младежите, които не са студенти. Разкриването на тези
особености потвърждава направеното предположение за влиянието на системата
на висшето образование върху културните особености на студентската младеж.
Представените в дисертационния труд теоретични и практически
постижения са апробирани в публикациите и в практическата работа на
докторантката. Посочените от Нурайна Какпанбаева научни публикации са
достатъчни и осъществяват необходимата публичност на съдържанието на
дисертационния труд.
Съдържанието, структурата, научните достойнства, водещите идеи,
постигнатите резултати и приносите на дисертационния труд са адекватно
представени в автореферата.
Личните ми впечатления от Нарайна Какпанбаева като научен
ръководител са положителни. В хода на съвместната ни работа
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докторантката работи съвестно, отговорно, мотивирано, като с разбиране
отстраняваше откритите пропуски. Тя се съобразяваше се направените
препоръки и успя да постигне необходимото качество на текста в
структурен и съдържателен план.
Научните и научно-приложни приноси на дисертационния труд са:
1. Направен е успешен сравнителен анализ на взаимодействието и
проявите на различни култури и традиции в образователната система
в Казахстан.
2. Разкрита е спецификата на психологическите фактори, влияещи
върху комуникацията в образователния процес.
3. За първи път в казахстанската психология сполучливо,
аргументирано и компетентно се прилага методиката на Хофстеде и
точно се определят културните, психичните, комуникативните и
ценностните различия между студентите по критериите на Хофстеде.
4. Посочени са особеностите на комуникативната култура и на
комуникативните бариери в учебната и в преподавателската дейност
в Казахстан.
5. Систематизирани са най-честите трудности в междукултурната
комуникация сред студентите в Казахстан и са представени
работещи в учебната практика психологически стратегии за
преодоляване на комуникативните бариери.
В заключение – представеният дисертационен труд на тема:
„Психологически и етнокултурни фактори, влияещи върху комуникацията
в образователния процес” е аргументиран теоретично, разкрита е
психологическата специфика на изследвания проблем, проведено е
стойностно емпирично изследване с практичeски приложими резултати и
постижения. Всичко това ми дава достатъчно основания да изразя
положително си мнение и да гласувам на докторант Нурайна Мелисовна
Какпанбаева да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор
по психология”.

Варна, 14.01.2019 г.

Доц. д-р Петър Нешев
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