
 

СТАНОВИЩЕ 
 

от проф. Иванка Бончева, д.пс. 

Катедра по психиатрия и медицинска психология - 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”. 

        Тема на дисертационния труд: „Динамика на формиране на 

агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани 

агресивни прояви в училище” 

 

     Тематиката „агресия – агресивност” е винаги актуална поради 

неминуемото влияние на биологичните и психологичните фактори на 

съзряване (в детско-юношеската възраст) и динамичните социално-

икономически промени, оказващи влияние във функционирането на 

личността в норма или в патология.  

      Сама по себе си тази обективна реалност показва безспорната актуалност 

на темата на дисертационния труд на Стефанка Томчева. Актуалността на 

дисертацията нараства и поради конкретната цел на докторантката, а 

именно - да проучи динамиката на формиране на агресивно поведение при 

18-годишните ученици от мъжки пол с регистрирани агресивни прояви в 

училищна среда (по нейни данни с най-малко 3 прояви седмично). На тази 

база авторката извежда статуса (психологичния облик) на младия агресивен 

мъж, навлязъл в своето пълнолетие като проследява разгръщането на 

агресивността, превръщането й в черта от характера и очертава изграденото 

и стабилизирано вече поведение. В хода на своята разработка Ст. Томчева 

оформя 5 профила на агресивни личностови структури, с които се сблъскват 

училищните власти, но които ще тежат с проявите си и във всяка друга 

социална среда. 

    Отразявам най-напред сърцевината на дисертационния труд, за да покажа 

важността на постигнатото. То е логически изведено в последователно 

разгръщане на научно-изследователското мислене на авторката. 

      Обширният и задълбочен научен анализ на разглежданите теории за 

агресивността и агресивното поведение - биологични, бихевиористични, 

когнитивни, социални показва трифокалния подход на авторката към темата 

за формиране на една личност, в каквато по определение се превръща 18-

годишния юноша. В допълнение докторантката задълбочено проучва 

литературата, касаеща характеристиката на училищната среда и факторите, 

които обославят появата на агресивно поведение на учениците. За целта тя 



проследява водещи научни постижения в 250 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.  

      В хода на собственото емпирично проучване, заложено върху 210 

ученика от 11 професионални гимназии и средни общообразователни 

училища на територията на гр. Шумен (110 с агресивни прояви) Ст. Томчева 

доказва, посредством използваните психологични тестове и методики и 

лично изработената анкетна карта, как се изгражда   психически здрава 

личностова структура с агресивен облик. 

      Заслужава да се отдаде заслужено зачитане на дръзновението на 

докторантката да ползва в своето проучване проективни методики и особено 

непознатия у нас и за пръв път използван от нея Агресивен ТАТ (Агр.ТАТ). 

Разработените от самата нея критерии за обработка на тестовите резултати 

от Агр.ТАТ й позволяват, както и спрямо останалите психологични 

методики, да бъдат приложени статистически методи (6 на брой). С тяхна 

помощ авторката е достигнала високо ниво на обективиране на начините за 

решаване на поставените в дисертацията задачи. 

      В съдържателен план авторката достига до следните значими, 

аналитично изведени и статистически подкрепени резултати: 

      1/ Агресивните 18-годишни ученици са израсли при непълна социална 

структура на семейството.  

      2/ Тяхното агресивно поведение в училищна среда носи спецификата на 

активност (а не реактивност) и представлява утвърдена стратегия за 

самоутвърждаване и на контрол върху събития и ситуации. 

     3/ Агресивните реализират бърз емоционален прочит с опростено 

разбиране на чувствата и намеренията на другите (без умения за вглеждане 

в детайлите). 

      4/ На тях им липсва умение за извеждане на алтернативни варианти на 

поведение поради властващата нагласа, че „правото” е винаги на тяхна 

страна. 

      Всички тези резултати, поднесени в детайли и с логиката на проявление 

са добре онагледени в 17 таблици, 49 фигури и 5 схеми на балансовия модел 

на Н. Песешкиан. 

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

научно-приложен характер. Те отразяват 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” напълно покрива 

формалните изисквания за дисертационна разработка. Налице е реален 

принос, не само поради постигнатите съдържателни резултати, но и поради 



нововъведените от авторката 2 методики за психологично проучване на 

такава тематика - карта за подбор (подходящ за ползване от учители и 

училищни психолози) и Агресивен ТАТ  със статистически изведените 

фактори за интерпретация (в помощ на психолога). Оформените 5 

профила на агресивен 18-годишен млад мъж са научно-практическа база, 

която може да използва всеки специалист, работещ с такъв контингент. 

    Представеният дисертационен труд съответства напълно на всички 

изисквания за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”. 

     С гореизложеното професионално мнение на психолог и учен убедено 

препоръчвам на уважаемото Научно жури да присъди на Стефанка Петкова 

Томчева образователната и научна степен „Доктор”. 

 

 

 

15.01.2015 г.                                                   Изготвил становището: 

                                                                   /проф. Иванка Бончева, д.пс./  


