
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова, 

Варненски свободен университет  „Черноризец Храбър” 

 

 

ОТНОСНО: научни трудове, представени за участие в обявения   конкурс 

за академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. 

Психология, по научна специалност „Медицинска психология" – за 

нуждите на  Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия и медицинска 

психология" и Клиника по психиатрия към МБАЛ „Св. Марина"- ЕАД- 

Варна, обявен в ДВ бр.23/ 27.03.2015. 

  

  Настоящата рецензия е изготвена въз основа на заповед на Ректора 

на МУ „ Д-р П. Стоянов” във връзка с обявения в ДВ бр.23/ 27.03.2015 

конкурс за академичната длъжност „доцент” в област на висшето 

образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално 

направление 3.2. Психология, по научна специалност „Медицинска 

психология" – за нуждите на  Факултет „Медицина", Катедра „Психиатрия 

и медицинска психология" и Клиника по психиатрия към МБАЛ „Св. 

Марина"- ЕАД- Варна. 

Участие в конкурса е заявил единствен кандидат – гл. ас. д-р  Иван 

Стоянов Александров, главен асистент в Медицински университет „Проф. 

д-р П. Стоянов” – Варна. Подадените документи са в съответствие с 

основните изисквания на Закона за развитие на академичния състав в 
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Република България и на Правилника за неговото прилагане за заемане на 

академичната длъжност „доцент”.  

 Кандидатът предлага 47 броя научни трудове, от които  след 

заемането на академичната длъжност „ главен асистент” през 2012 г.    са:  

- Монография   -1 бр. (   Александров, И. Личностни  регулативни 

процеси  в  болнична среда. Основни направления в психологичната 

помощ. Варна, Стено, 2015);  

- 3 самостоятелни глави в учебни пособия и 7 в съавторство ( 4 от които 

са под печат );  

-  Публикации в сборници и периодични издания – 5 в съавторство ( 3 

от които на английски език);  

-  Доклади в  12- та международна научна конференция „Приложна 

психология и социална практика” – Варна, 2013 и  13 - та международна 

научна конференция „Приложна психология и социална практика” – 

Варна, 2014. 

 Анализът на цялостното научно творчество на гл. ас. д-р Иван 

Александров показва, че в центъра на неговия задълбочен и устойчив 

професионален интерес са проблемите на една от най-фините части на 

човешката психика – емоционалната сфера – изследването на нейните 

фундаментални теоретично  - методологични проблеми и техния приложен 

фокус в нетипични ситуации, настъпващи в житейския път на личността. 

Значимостта на научно - изследователската дейност на гл. ас. д-р Иван 

Александров се определя още по-категорично и от неговите усилия за 

емпирично и експериментално доказване на идеята за практическата 

значимост на  психологията. 

Тематичният преглед на публикациите на кандидата дава 

възможност за обособяване на няколко области, към които е насочен 
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неговата научна дейност и чрез които той запълва определен теоретичен и 

приложен  изследователски дефицит: 

- проблемите на потребността от психологична помощ в болничните 

заведения и  осигуряването й от професионалисти . По- специално гл. ас.  

д-р Иван Александров изследва възможностите и подходите за оказване на 

психологична помощ  на пациенти с термични травми, на пациенти, 

нуждаещи се от оперативно лечение – доминиращите  им преживявания, 

свързани с предоперативната и следоперативна тревожност и нещо много 

ценно – функционирането на личността в процеса на реадаптация към 

извънболничната среда;    

 - изследвания, свързани с функционирането на личността   в екстремални 

условия – условия, които са свързани с професионалната дейност ( 

водолази) и такива, които са свързани с процеса на лечение ( пациенти на 

лечение с хипербарна терапия);     

- в сферата на клинико- психологичните изследвания кандидатът  насочва 

своя интерес към възможностите за оказване на психологическа помощ на 

хора  със зависимости и афективни психически разстройства, като се прави 

анализ на ефективността на различните подходи -  психологическото 

консултиране при зависими пациенти, модела на стереотипните реакции 

при зависимост от хазарт, идентифициране на спецификите на социо-

демографските и поведенчески характеристики на зависими от наркотици 

лица, включени във високо и ниско- прагови програми и т.н.; 

   - изследване на взаимоотношенията родител - дете в контекста на 

детската тревожност - проучено е влиянието на родителския стил и 

специфичните родителски практики върху тревожната експресия при 

децата, методологията и възможностите за приложение на системния 

модел на W. Robert Beavers в сферата на обяснителния модел на детското 

развитие.; 
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-  проблеми на измерванията в клиничната практика - валидизация на 

въпросник (Семеен инвентар за самооценка - SFI) за семейни 

взаимоотношения, използване на проективни методики в съдебно 

психиатричната и психологична експертиза,   изследване на пациенти в 

напреднала възраст и при специфични психични разстройства. 

 В представянето на изследователската продукция на гл. ас. д-р Иван 

Александров е необходимо да се подчертае и неговата изключителна 

компетентност при провеждането на психологическите изследвания – 

умението му да представи подходящ теоретичен модел, 

експериментален план и статистическа обработка на данните. Той 

успява изключително добре да съчетае количествения и качествен 

анализ на данните от изследванията си.   

Значимостта на проблематиката, към която е ориентирана 

научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Иван Александров се 

доказва от позоваванията на резултатите от неговите изследвания от страна 

на други изследователи - според представената справка за цитиранията са 

забелязани общо 7 библиографски цитирания на български език.  

 Научните публикации разкриват афинитета на автора към 

разработването на методологичните, теоретичните, етични и практически 

проблеми в областта на психологията, които се нуждаят от съвременна 

интерпретация в контекста на помощ на физически и психически страдащи 

хора.  Авторът умее да открива актуални в теоретичен план и приложни  

проблеми и да ги изследва в дълбочина с изключителна прецизност и 

научна точност. Нещо повече, гл. ас.. д-р Иван Александров умее да 

адаптира своите научни постижения към процеса на обучение. 

Доказателство за това са разработките му в учебните помагала, които 

осигуряват дисциплините, по които той преподава. На обучаемите се 

предлагат модерни знания, провокират се  да мислят с точен категориен 
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апарат, да изграждат изследователски и практически умения, да проявяват 

творчество и отговорност към професионалната си подготовка. 

Монографията на гл. ас. д-р Иван Александров „ Личностни 

регулативни процеси в болнична среда. Основни направления в 

психологичната помощ”  - определено има характер на хабилитационен 

труд. Авторът изключително прецизно формулира своите теоретични и 

изследователски идеи, които са посветени на проблеми, които до този 

момент не са били конкретен предмет на научни изследвания у нас. За да 

стигне до създаването на системен модел за психологична помощ в 

болнични изследвания,  гл. ас. д-р Иван Александров прави оригинален 

анализ на методите, които се използват за психологична помощ в 

болнични условия. Планира и провежда емпирично изследване на 

психическите състояния, които съпровождат оперативното лечение – 

предоперативната и следоперативната тревожност,  както и емпирично 

изследване на личностните регулативни процеси в болнични условия и 

факторите, които определят ефективността на реадаптацията към 

извънболничната среда – дългосрочната мотивация и генерализираното 

очакване оптимизъм. Безспорен факт е, че тази монография се вписва сред 

значимите  психологични изследвания, които имат съществен резонанс в 

практическата дейност на психолозите.  
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  Биографични данни на кандидата 

Гл. ас. д-р Иван Александров е роден на 01.12.1976 г. в  гр. Варна. 

Завършва  през 2002 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – специалност 

психология. През 2011г. Завършва магистърска програма по психология – 

„Психология и психопатология на развитието” във Варненски свободен 

университет   „ Черноризец Храбър”.  

От 2008г. е „доктор” по психология – „ Военна психология”, 

завършил е специализация по клинична психология. Работи 

последователно както следва: от 2003-2006 г. във Военномедицинска 

академия (МБАЛ-Варна) - отделение по термична травма и пластична 

хирургия, където провежда психологически консултации свързани с 

емоционалната рехабилитация и социалната адаптация на болните. От 

2004-2008 г. е докторант във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, 

преподавател и консултант при  психофизиологичния подбор на 

кандидатите за студенти и курсанти. 

  През периода   2008 -2010 г. е назначен на работа във  

Военномедицинска академия – София, Научно приложен център по 

военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина -  МБАЛ 

Варна, където извършва освидетелстване за психологическа годност на 

военнослужещи и граждански лица, психологическа диагностика при 

соматични заболявания, консултиране на лежащо болни в отделенията и 

клиниките на ВМА, МБАЛ – Варна, изследва възможностите за развитие и 

управление на система за психологическо осигуряване на лежащо болни. 

      ОТ 2010 г. и в  момента работи в   Първа психиатрична клиника на 

МБАЛ ”Св. Марина” ЕОД – Варна, където се занимава с психологическа 

диагностика и консултиране в рамките на лечебния процес. 
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 Очевидно богатият професионален  практически опит на гл.ас.д-р 

Иван Александров лежи в основата на неговата научно - изследователска 

дейност и определя нейния приложен характер.  

 

Преподавателска дейност на кандидата 

 

От 2012 г. Иван Александров работи като главен асистент   в 

Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, катедра 

„Психиатрия и медицинска психология”. Преподава „Медицинска 

психология” на студенти по медицина, дентална мадицина, фармация и 

медицински мениджмънт. Води  курсове лекции и упражнения на студенти 

по специалностите – медицинска сестра, акушерство, медицински 

лаборант, рехабилитатор, зъботехник, медицински козметик.  

От 2010 г. и в момента работи като хоноруван асистент в  

Технически университет – Варна, катедра „Социални и правни науки”, 

където преподава по дисциплините: Патопсихология и психодиагностика, 

Обща и възрастова психология,  Психология на девиантното поведение, 

Социална психология, Организационна психология.  

  Лекционните курсове на гл.ас. Иван Александров са авторски и са 

разработени в съответствие с последните научни постижения.  

Заключение  

След запознаване с  научно-изследователската и преподавателската 

дейност на гл.ас. Иван Александров считам, че той се ползва с името на 

авторитетен  преподавател и изследовател сред студентите и 
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професионалната колегия.  Неговите основни приносни постижения се 

заключават предимно в следното:  

- Систематизирани и обогатени са научните идеи в областта на  

психологията, която е в помощ на попадналите в болнични условия 

хора или в екстремални ситуации ; 

- Създаден е системен модел на психологична помощ  в болнични 

условия, които са определени с точни  психологически параметри. 

Този модел определено е нов за наши условия и се базира на широко 

емпирично изследване.   

- Дефинирана е концепцията за преживяване в контекста на 

болничните условия, както и идентифициране на личностните 

ресурси, подпомагащи психичното функциониране по време на 

оперативно лечение и възстановяване, а също така и  при хронично 

протичащите заболявания. 

- Определени са личностните характеристики, препятстващи 

лечението и възстановяването в болнични условия. 

- Систематизиран е теоретичен модел за функционирането на 

личността в екстремални условия и е операционализиран за целите 

на психологическо изследване. 

-   Разработена е методология за психологическо изследване на 

пациенти с психични нарушения и в състояние на посттравматично 

стресово разстройство.  

- Създадена е  система за психологично консултиране на пациенти със 

зависимости.  ;                                                                                                                           

- Доказана е практическата приложимост на повечето от защитените 

научни тези и идеи, които кандидатът разработва;                                 
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- Адаптиран е за български условия инструментариум, който е от 

полза както за бъдещи емпирични изследвания, така и за 

практическата дейност на психолозите.                                          

Създадени са модерни учебни пособия , в които се предлагат  

възможности за самостоятелна изследователска работа на 

студентите. 

Предложение  

Въз основа на всичко изложено по-горе, въз основа на моите преки  

впечатления от изследователската и преподавателска дейност на гл.ас. 

д-р Иван Александров убедено предлагам на уважаемите членове на 

Научното жури да предложат гл.ас. д-р Иван Александров да заеме 

академичната длъжност „доцент” в областта на висше образование 

"Социални, стопански и правни науки", професионално направление 

3.2."Психология" (Медицинска психология).  

 

 

20.07.2015 г. 

Гр. Варна 

 

      Рецензент: 

      /проф. д.пс.н. Галя Т. Герчева-Несторова/ 

 

  


