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I. Общо представяне на процедурата и докторанта 

    Обявената процедура се основава на Заповед №РД 16-053/28.05.2019 

год. на Ректора на ШУ „Еп. Константин Преславски”. От предоставените 

документи се придобива информация за изпълнението на всички 

процедурни правила и изисквания от Теодора Любенова Сотирова в 

периода на редовната докторантура. От професионалната биография на 

кандидата се придобива впечатление за придобитите познания и 

практически опит през годините, съотносими към темата на 

дисертационния труд: организатор в производството на храни в периода 

на средното образование; Предучилищна педагогика в ШУ „Еп. К. 

Преславски”; квалификация учител по физическо възпитание в НСА „В. 

Левски”- София; магистърска програма по Управление на образованието; 

заемана длъжност детски учител. Дисертационният труд е разработен с 

обща текстова част от 150 стр. В него са включени: увод, три глави, 

заключение, изводи. Използваната литература е в следното изражение: 99 

на кирилица; 2 на латиница. В дисертацията текстът е подкрепен с 35 

диаграми; 44 таблици 1 фигура. В 5 приложения са предложени тестове с 

техните резултати, както и анкета по казуса „Хранене и агресия” . Като 

извод: в структурно и съдържателно отношение дисертационния труд 

отговаря на изискванията за придобиване на научна и образователна 

степен „доктор”. 



II. Съдържателни измерения на дисертационния труд  

     През последните две десетилетия в областта на науките за човека и 

обществото (т.е. в социалните и хуманитарните науки) се наблюдава 

сериозна ориентация и интерес към изучаването и разбирането на 

феномените на човешката агресия. В научните трудове в спектъра на 

науките за образованието са посветени множество страници за 

разработване на многоаспектната проблематика с ориентир към агресията 

и агресивното поведение в детска и юношестка възраст. В по-конкретно 

изражение това са: предучилищната педагогика, училищната педагогика, 

социалната педагогика, семейната педагогика, педагогика на девиантното 

поведение, педагогическа виктимология, теорията и методиката на 

ресоциализационната дейност. В специализираната литература вече са 

обособени основни теоретични направления за изследване на агресията.  

В рецензирания дисертационен труд се прави сполучлив опит да се 

обобщат и систематизират препоръки и педагогически решения за 

превнция и корекция на агресията при децата от 3 до 15 годишна възраст.  

Като допълнение към ценностната оценка на  разработката е разгледания 

проблем за храненето като фактор за детската агресия. Като наше 

допълнение: той може да бъде отнесен към стратегиите за справяне с 

агресията и насилието в институционален порядък- детска градина, 

училище, семейство, образователна организация, заведения за 

обществено хранене. 

       Обявените параметри на изследването (обект, предмет, цел, задачи, 

хипотеза) са предложени в увода на дисертационния труд. Използваният 

приложен инструментариум е декомпозиран като комплексна методика 

на изследването.  Акцентите по отношение на отделните глави. В първа 

глава  е осъществена теоретичната постановка на проблема за агресията, с 

нейните понятийни особености и характеристики, социално-

психологически аспекти и биологични основи. Агресията се обяснява като 

специфично експанзивно поведение, предизвикано и провокирано от 

средата, от личностна  възбуда, емоции и афекти ,от мотивирано действие 

с цел увреждане, отслабване, причиняване на страдание на друг човек. 

Разгледаните от авторката на дисертационния труд теории всъщност 

„отварят врати” за разглеждане на особеностите в агресивното поведение 



при децата - втора глава. В нея са обясняват фазите за развитие на 

агресията, причините, които довеждат до агресивното поведение на 

съвременните деца, възрастовите и половите й особености. С логично 

изведени аргументи и доказателства се представят различните видове  

агресия, връзката между агресивното поведение и социлния статус на 

децата в групи, неблагополучните ситуации в семейството, провите на 

различните форми на агресия при възрастовите групи 10-15 год., от 

различните социални слоеве и др. Трета глава е логично ориентирана към 

анализ на емпиричното изследване. То се обективизира чрез получените 

резултати от известната методика на Бъс-Дюрки с нейните очертани 

компоненти на проявите на агресия и враждебност и методиката на М. 

Рокич за ценностната ориентираност на децата.  Осъществен е съотносим 

количествен и качествен анализ на втората методика: ранжирани са 

терминалните и инструменталните ценности. Впечатляват аргументите за 

самоактуализацията при двете групи деца – агресивни и неагресивни. 

Компетентните коментарии са следствие  на професионалния опит и 

придобитата през годините саморефлекция на Теодора Сотирова към 

реалните измерения и специфика на  агресивността в предучилищна 

възраст. По специално внимание следва да се отдели на резултатите от 

анкетата със студенти магистри, относно тяхната информираност по 

проблема „хранене – агресия” в детска възраст. Емпиричните данни са 

база за сравнителни анализи и допълнителни коментарии към 

обществените дискусии за храненето и неговата роля за превенция на 

агресията.   

 III.Научни приноси       

            Научните приноси на Теодора Сотирова са на представително 

равнище със значимост, както за диагностиката и теоретичните анализи за 

агресията и агресивното поведение в детска и юношестка възраст, така  и 

за тематични направлениь, ангажиращи вниманието на специалистите в 

тази област. От предложените научни приноси се открояват: иновационна 

концептуалност - за първи път е направен опит за отражението на 

храненето и ефектите на храните и хранителните добавки върху 

агресивното поведение на децата; теоретична представителност – 

осъществена е диагностика, анализ и оценка на проявите на агресивно 



поведение у децата от 3 до 15 години; персонализиране на важен 

теоретичен възглед за практиката – разработен е  концептуален модел 

за превенция и корекция на агресивното поведение.  

         Посочените публикации (3 на брой), съответстват на темата на 

дисертационния труд.  

         Авторефератът като обемна характеристика и съдържание 

отговаря на формата на дисертацията. 

     IV. Бележки и препоръки  

            Ще се ограничим в рамките на препоръките.  Логично и естествено е 

в дисертационен труд, в който емпиричните методи са в съкратен обхват, 

да се предложат варианти за обогатяване на изследователската 

представителност. По наше мение в предстоящи теоретични и емпирични  

изследвания могат да бъдат реализирани идеи в спектъра на 

педагогическата виктимология – детето като жертва на агресия. Разбира се 

всеки научен подход е индивидуално решение подкрепено от 

професионални мотиви и очаквания за постижения в кариерното развитие. 

Препоръчваме на Теодора Сотирова и в бъдеще да реализира активна 

комуникация с преподаватели от висшето училище  в интерес на 

информираността и практическата  подготовка на студентите, относно 

проблема за агресивното поведение в детско-юношестка възраст.   

V. Общо заключение:  

     Дисертационният труд притежава качествата на задълбочено и 

аргументирано теоретико-приложно изследване с прецизен научен стил 

на изложение. Това ми дава достатъчно основание да предложа на 

уважаемото научно жури да присъди  образователната и научна степен 

„доктор” на Теодора Любенова Сотирова по област на висше образование 

1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика, 

Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” (ПУНУП). 
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