
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. 

Ръководител на Катедра по психиатрия 

и медицинска психология към МУ Варна 

 

               Относно дисертационния труд на Стефанка Петкова Томчева, 

психолог в Професионална гимназия по механотехника, електроника, 

телекомуникации и транспорт „Христо Ботев” – гр. Шумен, за присъждане 

на образователна и научна степен „Доктор” с тема на дисертационния 

труд: „Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-

годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в 

училище” 

 

Биографични данни :  

     Стефанка Томчева е магистър  по Специална педагогика, придобита в 

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” през 1996г. 

     От 2004г притежава  магистърска степен по психология на 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Тя е 

сертифициран позитивен психотерапевт от 2008г. и базов треньор по 

позитивна психотерапия на ДППБ и WAPP - от следващата 2009г. 

Притежава допълнителна квалификация и работи като GCDF – кариерен 

консултант и треньор към Център за развитие на човешките ресурси – 

Еврогайдънс, Европас - България 

 

Общи данни: 

    Темата на дисертационния труд „Динамика на формиране на агресивно 

поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви 

в училище” е в областта на психодиагностиката. Тя разглежда безспорно 

актуален и значим проблем на взаимоотношенията в училищна среда. До 

настоящия дисертационен труд тази тематика е изследвана предимно в  

детско-юношеската възраст – в норма и патология. Научно обусновано 

изследване, което  да отразява динамиката на формиране във  агресивно 

поведение и неговия статус в момента на навлизане в пълнолетие (18-

години), каквото е дисертационното изследване на Стефанка Томчева, е 

първо по рода си у нас. Докторантът се е опитал да отговори на поредица от 

въпроси: какви са предпоставките за формиране на трайно присъстващо 

агресивно поведение; какви характерови черти са стабилизирани в момента 

на навлизане в пълнолетие и индиректно – на какво следва да обръщат 

внимание всички онези (бъдещи преподаватели или работодатели), когато 



се сблъскат с  училищна характеристика на млад мъж, в която е отразено 

наличие на агресивно поведение в училище.  

 

Структура на дисертационния труд 
     Представеният труд е структуриран в :  

I. Въведение; II. Постановка на изследвания проблем (включва обзор върху 

проследената литература); III. Изложение (включва: цел, задачи, методика и 

организация на изследването; резултати); IV. Анализ; V. Обсъждане; VI. 

Заключение; VII. Изводи; VIII. Приноси; IХ. Литература и Х. Приложение. 

 

Постановка на изследвания проблем: 

    Разделът обхваща 49 страници, в които  обстойно са проследени 

психологичните и социално-психологичните аспекти на юношеското 

поведение по време на късния пубертет (16-18г.), както и теориите, 

отразяващи понятията „агресия“, „агресивност“, „агресивно поведение“. За 

целите на научното проучване докторантът внася в допълнение задълбочено 

проучване на литературата, касаеща характеристиката на училищната среда 

и факторите, които обославят появата на агресивно поведение на учениците. 

Третираният проблем е разгледан в контекста на водещи теории за 

агресивността и агресивното поведение: биологични, бихевиористични, 

когнитивни, социални. В исторически план са проследени 250 научни 

разработки, 144 от които са на български и руски език и 106 – на латиница. 

Болшинството от тях отразяват актуалното състояние на проблема през 

последните 10 години. 

   Литературният обзор отразява изчерпателно актуални проучвания, 

подбрани целенасочено. Те позволят на докторантът да изведе 

съществените психологични параметри, които проследява в своето 

емпирично изследване. 

   Стилът на работа с литературните източници показва задълбочеността и 

прецизността, с които авторът е подходил към публикуваните по темата 

изследвания. Цитирането е съобразено с изискванията.   
 

Собствени проучвания: 

     Изложението на собствените проучвания авторът започва с подробно и 

точно формулиране на целта, задачите, хипотезите, материала и методите 

на проучване. 

     Използван е ясен и точен стил. Формулирани са 4 задачи и 3 хипотези, 

които автоъта проследява и обсъжда в заключението. Всички те отговарят 

на поставената цел, а именно – да се изучи динамиката при формиране на 

агресивно поведение в училищна среда и връзката с психологичните 

особености на 18-годишните (влезли в пълнолетие) ученици. 

     Контингентът на изследването обхваща 210 ученика от 11 

професионални гимназии и средни общообразователни училища на 



територията на гр. Шумен; 110 от които са с над три регистрирани в 

училищната документация агресивни акта на седмица (основна група в 

проучването).   

    Контролната група е съставена от ученици без агресивни прояви в 

училище.  

     Всички ученици, включени в проучването, са психически здрави.   

 

Методи на изследването:  
     Авторът е разработил собствена карта за подбор, която включва 

социално-демографската характеристика на изследваните и особеностите на 

агресивното им поведение. За целите на проучването е подбран набор от 4 

психологични теста, един от който се ползва за първи път в 

психологическата психодиагностика на агресивното поведение (Агресивен 

ТАТ). Останалите три методики са добре познати на практикуващите 

клинични и училищни психолози.    

     Методиките и организация на емпиричното проучване напълно 

съответстват на поставената цел и правят възможно получаването на 

достоверни резултати. Приложените статистически методи (6 на брой) 

позволяват достоверно обективиране на начините за решаване на 

поставените задачи. 

 

Резултати, анализ и обсъждане: 

     Представянето на резултатите започва с обективиране на 

необходимостта от проучване на тази група ученици. Авторът е извел 

агрументацията на база проследяване на съдържанието от картата за подбор. 

От социо-демографската характеристика личи, че агресивните ученици са 

от мъжки пол, еднакво представени по местоживеене и етническа 

принадлежност с неагресивните ученици, но израсли при непълна социална 

структура на семейството. Отразена е не само честотата на агресивните 

актове, регистрирани в училищната документация, но и мястото (в час / в 

междучасие) и спецификата на агресивния акт (вербална/ 

невербална/смесена), както и характеристиката на агресивното поведение 

по отношение на активност/реактивност. 

    Данните от използваните 4 психологични теста са обработени и 

осмислени в контекста на спецификата на агресивния акт и констатираните 

социо-демографски характеристики. Това позволява на автора да сравнява 

не само групите на агресивните и не-агресивните ученици, но и да изгради 

богата пластична картина на динамиката на агресивното поведение. 

Последното е сведено до оформяне на 5 профила на агресивния млад мъж. 

Емпиричното проучване е прецизно осъществено. Резултатите от него са 

добросъвестно, подробно и последователно представени. Те са подкрепени 

статистически и онагледени посредством 17 таблици и 49 фигури. 



    Обсъждането на получените резултати през призмата на съществуващите 

други проучвания е направено в отделна глава. Умело са изведени 

основните обсъждани тенденции. Направен е задълбочен психологичен 

анализ на собствените резултати в потвърждение или като нюансиране на 

познатите от проучената литература. В помощ на онагледяването на 

постигнатото е ползван балансовия модел на Н. Песешкиан и 5 схеми. 

    В заключение на направеното проучване докторантката отбелязва чрез 

позоваване на конкретиката на използваните методики, че заложените три 

хипотези получават своето потвърждение. 

 

Изводи и приноси:  

     Докторантката оформя 5 извода, които отразяват точно постигнатото по 

задачите на емпиричното проучване. И тук, както и в целия дисертационен 

труд, личи аналитичната мисъл на Стефанка Томчева и способността й да 

представя своите научни разсъждения ясно и последователно.   

      Изведени са 4 приноса с оригинален характер и 3 – с потвърдителен и 

научно-приложен характер. Те синтезират както актуалността на проблема, 

така и високото ниво на практическа приложимост на получените резултати. 

 

Заключение: 

     Дисертационният труд на  Стефанка Томчева на тема: „Динамика на 

формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с 

регистрирани агресивни прояви в училище” съдържа общо 182стр., 

включващи текст, онагледен с 17 таблици, 49 фигури и 5 схеми,  цитирана 

литература от 250 източника – 144 на кирилица и 106 на латиница и 3 

приложения. 2 от приложенията касаят тясно практическия принос на 

докторантката – картата за подбор (добър инструмент за регистрация на 

психологична характеристика на агресивния ученик и спецификата на 

агресивния акт, подходящ за ползване от учители и училищни психолози) и 

статистически изведените фактори за интерпретация на Агресивен ТАТ 

(в помощ на психолога). 

     Дисертацията представлява задълбочено научно изследване с подчертан 

принос за практиката. Разработката се основава на многопланово проучване 

на класическата и актуалната психологическа литература по проблемите на 

агресията, агресивността и агресивното поведение в годините на късния 

пубертет (16-18г.). В емпиричната част дисертацията отразява неизучаван 

до сега у нас аспект на агресивното поведение на вече влезлите в пълнолетие 

агресивни ученици. Изведените статистически подкрепени характеристики 

на 5-те профила на агресивния 18-годишен млад мъж са научна база, която 

може да използва всеки специалист, който работи с такъв контингент. 

Проверената в емпиричното проучване батерия от психологични тестове и 

методики е втория практически продукт на дисертационния труд на г-жа 

Томчева.   



Ilo.rryueuure AaHHr4 ca o6pa6oreHr.r crarr4crr,rqecKr,r v aAeKBarHo rroAHeceHr4 B

cborBercrBr4e c [ocraBeHr4Te 3aAarrl4. Ouarre4flBaHero e rloAxoAmqo no46pano
t4 KopeKTHo rroKa3Ba 3Haql4Mocrra Ha rIonyqeHI,ITe Qarru. AHa:rusrr u
o6crNAasero pztsxpraear Arr6oqr.rHara Ha rcuxoJlorllqHo I,r [cr4xoAr4HaMrzrrHo

Mr4crreHe Ha aBTopa. I4sno4rare u [pI4HocI4Te ca cborBerHll c nocrlrrHaroro.
Ilpe4craeeHrr.f,T ArrcepraUr4oHeH TpyA cborBercrBa HarrbJrHo Ha Bcr4rrKr4

r,r3[rcKBaHr4fi,3ailpv1o6Ianaue na o6pasoBareJlHa uHayura creneH,,[oKTop".
Brs ourosa Ha ropera3aHoro y6e4eno rrpenopbqBaM Ha yBaxaeMoro Hayuno

xypu ra npvc:o,qlr Ha CreSaura llerxosa ToN{.rena o6pasoBareJrHara v laayqna

crerreH ,,!oKTop"
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