
С Т А Н О В И Щ Е

  за  дисертационен труд на ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА ТОДОРОВА - ПАПАНЧЕВА 

за присъждане на научната и образователна степен “доктор”  на тема: ВЛИЯНИЕ НА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА ЛИЧНОСТТА ВЪРХУ САМОРЕГУЛАЦИЯТА 

НА ОЗДРАВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Предложената  разработка  разглежда  един  основен  за  психологията  на 

здравето  въпрос  –  ролята  на  рисковите  и  протективните  личностни  фактори  за 

саморегулацията  на  оздравителния  процес.  Респектира  амбициозният  замисъл  на 

авторката да избере интегративния подход към изучаваните явления, който съчетава 

здравно–психологически, личностен, развитиен и психосоциален ракурс.

Разработен  е  оригинален  многодименсионален  теоретичен  модел,  който 

интегрира  е  реконцептуализира  водещите  идеи  в  областта  на  психосоматиката  и 

психологията  на  здравето.  За  тази  цел  е  направен  критичен  анализ  на  голям  обем 

съвременна  специализирана  литература,  който отразява  задълбочената  психологична 

култура на авторката и умението й да организира и систематизира научните факти. В 

тази рамка е поставено и емпиричното лонгитюдно изследване, проведено в два етапа: 

в предоперативния  и в следоперативния стадий при сърдечно-съдови пациенти. 

 Специално  внимание  заслужава  използваният  инструментариум:  батерия 

специализирани за ССЗ въпросници, които авторката адаптира за български условия, 

като по този начин постига кроскултурна валидност на резултатите. В комбинация с 

конструираната батерия е използвано и полуструктурирано интервю, с което се придава 

комплексен характер на методиката. Приложен е сериозен математико-статистически 

апарат.  Работата  е  отлично илюстрирана с  таблици и фигури,  което благоприятства 

нейното  осмисляне.  Резултатите  очертават  многопластов  психологичен  профил  на 

рисковите и протективни за сърдечно-съдовите заболявания личностни диспозиции и 

на техните взаимозависимости. Извеждат се психологичните ресурси за активизиране 

на  протективните  саморегулативни механизми на  поведението.  Тези  резултати  имат 

значение, както за обогатяване на теоретичните постановки в психологията на здравето 

за релацията личност - болест, така и в приложен план  - като основа за разработването 



на психотерапевтична програма   за пред- и следоперативна подкрепа на оздравителния 

процес при болни със ССЗ.

Изложението би спечелило,  ако богатият и оригинален език на авторката   се 

освободи  от  повторенията  и  обстоятелствените  изрази,  ако  се  премине  към  по-

синтезиран и лаконичен изказ и  изобилието от чуждици се замени с общоприетите 

български еквиваленти в психологичната терминология. 

Анализираният  дисертационен  труд  отговаря  на  най-високите  научни 

изисквания. Той отразява компетентността на авторката  да осъществява теоретично и 

емпирично изследване, което ми дава основание да препоръчам на Научното жури да 

присъди на  Даниела  Любомирова  Тодорова  -  Папанчева   образователната  и  научна 

степен Доктор по научната специалност Обща психология – 05.06.01 (Психология на 

здравето).
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