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1. Общо представяне на докторанта и процедурата  

 

Със заповед № 1293/13.07.2022г на Ректора на Югозападен Университет 

„Неофит Рилски” съм определена за член на научно жури по процедурата 

за защита на дисертационен труд на тема „Алекситимия, депресивност и 

темпераментови особености при психосоматично болни“ за придобиване 

на образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 

3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. 

„Психология“; докторска програма „Педагогическа и възрастова 

психология“, с автор докторант Ина Александрова Тодореева и научен 

ръководител проф. д-р Иванка Василева Асенова от Югозападен 

Университет „Неофит Рилски”. 



Докторантът е предоставил комплект материали на електронен и 

хартиен носител, който е в съответствие с Вътрешните правила за развитие 

на академичния състав на ЮЗУ и съдържа всички необходими документи. 

Процедурата по защитата на дисертационния труд е открита в редовния 

срок, в рамките на една година след отчисляването на докторанта. 

 

2. Значимост и актуалност  на  темата на дисертационния труд 

Представеният за рецензиране  и защита дисертационен труд разглежда 

един непроучен у нас аспект на актуалния проблем за детерминираността 

на психосоматичните заболявания, а именно връзката между личностните 

конструкти алекситимия, депресивност и темперамент при страдащи от 

психосоматични заболявания. Изследователската концепция е коректна и 

са спазени всички изисквания за планиране, провеждане и представяне на 

дисертационно изследване. 

 

3. Обща оценка на дисертационния труд 

Съдържанието на научния труд е класически структурирано в увод, три 

глави, дискусия, изводи, приноси, литература и приложения. Използвани и 

цитирани са 174 литературни източника, от които 18 на кирилица, а 

останалите  на латиница.  

В уводната част Ина Тодореева аргументира изследователския си 

интерес към темата на дисертационното проучване и актуалността и 

полезността за психологичната теория и практика на резултатите от 

реализирането на подобно изследване. 

Теоретичната част на научната разработка свидетелства за добро 

познаване на съвременните схващания за възникването, развитието и 

характеристиките на конструктите алекситимия, депресивност и 

темперамент през възгледите на различни психологични школи, както и на 



медицинските и психологични характеристики на психосоматичните 

заболявания. 

Изследователският инструментариум е адекватно подбран и 

осигурява постигането на дисертационните цели и задачи. Броят на 

изследваните лица – 130 индивида с  психосоматични заболявания и 130 

контроли, е достатъчен за този тип проучвания. 

Информативно, добре структурирано и систематизирано текстово и в  

29 таблици и 3 графики докторантът представя резултатите от адекватно 

приложения статистически анализ на получените емпирични данни. 

В дискусионната част на дисертацията Ина Тодореева коректно 

посочва кои от издигнатите изследователски хипотези са намерили 

емпирична подкрепа и кои са отхвърлени, и в контекста на доминиращите 

схващания и данните от предходни релевантни изследвания прави 

коректен и отличаващ се с висока изследователска етичност 

интерпретативен анализ на собствените резултати. Направените изводи са 

изцяло базирани на получените емпирични данни. Приносните достижения 

на дисертационния труд са адекватно и коректно представени. 

 

4. Критични забележки и препоръки 

Нямам съществени забележки към докторанта. Дисертационното 

изследване е проведено коректно, а получените резултати са представени в 

съответствие с изискванията на съвременните международни стандарти. 

 

5. Автореферат 

Авторефератът е изготвен според изискванията и изцяло  съответства на 

структурата и съдържанието на дисертационния труд.  

Докторантът има три самостоятелни научни публикации по темата на 

дисертационния труд и още три публикации по актуални психологични 

проблеми. 



6. Заключение 

Дисертационният труд има своята актуалност и научнопрактическа 

ценност и показва, че докторантът Ина Александрова Тодореева притежава 

задълбочени знания и компетенции по  научна  специалност  „Психология“  

и  демонстрира  качества  и  умения  за самостоятелно провеждане на 

научно изследване. Това ми дава основание да дам своята положителна 

оценка на разработката и да предложа на научното жури да присъди на 

Ина Александрова Тодореева  образователната и научна степен „доктор“ в 

Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, 

Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност: 

Педагогическа и възрастова психология. 
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