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Дисертационнят труд  на Дудренова засяга тема, която е 

изключително актуална към съвременната консултативна медицинска, 

психологична и психотерапевтична практика. Интересът на Дудренова  е 

фокусиран към специфични психични и социални особености при деца с 

аутизъм. Това е трудна, но значима област в която за съжаление все още 

съществуват известни ограничения по отношение на специализираните 

изследвания. Няма ясен диагностичен и терапевтичен модел, чрез който да 

бъдат подпомогнати родителите и възпитателите на деца с проблеми от 

аутистичният спектър.  

 Структурно дисертацията е добре подредена.  Състои се от 179 

страници , като са  цитирани  290 съвременни литературни източници, от 

които 17 на кирилица, онагледена с таблици и фигури. 

В първа глава докторантката прави исторически преглед на 

изследванията занимаващи се с аутистичния спектър. Дава определение за 

аутистичен спектър  и верифицира етиологичните фактори като детайлно 



разглежда биологичните и психологични аспекти за възникване на 

аутизма. Много добре е представена клиничната картина, което говори за 

добро познаване на проблематиката, а представянето на съвременните 

функционални  и образни изследвания върху аутизма са  значителен 

принос на дисертационният труд.  

 Втора глава е посветена на психичното и функционално 

функциониране на децата с аутизъм. Разгледана е спецификата на 

възрастовата периодика. Показани са най – значимите школи и автори 

разработили важните акценти на тези периоди и са отчетени приносите им 

към създаването на  релевантни модели.  

 Трета глава представя емпиричното изследване на психичното и 

социално функциониране на деца от аутистичния спектър. Главата показва 

изследователските умения на докторанта. Целта, задачите и хипотезите на 

емпиричното изследване отговарят на изискванията за докторска 

дисертация. Инструментариумът е правилно подбран и е съразмерен на 

изследването. Спазени са всички изисквания за обработка на данни и 

анализ на получените резултати, с което дисертационният труд става 

завършено научно изследване.  

 Анализът на резултатите и тяхната интерпретация са представени в 

отделна глава, което показва умението на дисертанта да прави научни 

заключения на базата на емпирични данни. Добре са представени  и 

онагледени статистическите данни, което говори за акуратност и за 

отговорност при разработването на тази сложна проблематика.  

 Изводите са добре постулирани и отговарят на заложените в 

началото на изследването хипотези. Приносите са ясни и са положени в 

практико – приложната сфера.  



Заключение: Считам, че  дисертацията отговаря на високите 

критерии на съвременно научно изследване и анализи за докторска степен.  

Предлагам на уважаемите членове на Научното Жури да присъдят на 

Ивелина Дудренова образователната и научна степен „Доктор” по 

психология. 
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