
 

СТАНОВИЩЕ 

 

ОТ ПРОФ. Д. ПС. Н. ВАНЯ МАТАНОВА 

НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА КАЛОЯН КУКОВ НА ТЕМА: 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 

ДИСФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЯРВАНИЯ И КОПИНГ СТРАТЕГИИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ С ПАРАНОИДНА ШИЗОФРЕНИЯ 

 

   Темата на дисертационния труд е свързана с 

изключително сложния въпрос за разстройствата на 

личностовите схеми и начините за справяне с възникващите 

от това проблеми.  

     Въпросите за терапията на шизофренните разстройства 

са особено актуални и недокрай изследвани в клиничната 

психология. Безспорно е, че отговорите на част от 

въпросите са свързани с изясняването на взаимовръзката 

между специфичните психологически, медицински и 

психотерапевтични аспекти на шизофренните разстройства.  

     Съвременните психотерапевтични интерпретации на 

когнитивните схеми са свързани с изясняване на мотивите и 

моделите на поведение.Това предполага изследване и 

изясняване на връзката между когнитивните и поведенчески 

подходи, което е особено подходящо за ендогенните 

психози. Куков много добре проследява придвижването на 

когнитивно-поведенческата психотерапия от депресивните и 

тревожни разстройства към психозите. 

     Теоретичната рамка на дисертационния труд е много 

добре представена и предопределя провеждането на много 

добре планирано и отлично осъществено емпирично 



изследване. Представена е впечатляваща група изследвани 

лица-50 с параноидна шизофрения и 50-контрона група. На 

много добър професионален език и стил  детайлно са 

описани компонентите на социална дезадаптация и 

психотичните епизоди при шизофренно болните. 

Използваните методики са съответни на формулираните 

цел и задачи на изследването и надеждни за доказване на 

издигнатите хипотези. Статистическите анализи са 

илюстрирани с множество таблици и диаграми. 

Направените количествени и качествени анализи на 

данните дават категорични доказателства за 

потвърждаването на издигнатите хипотези. Особен интерес 

представлява частта, в коята се прави анализ на връзката 

между автоматичните мисли, копинг и матакопинг 

стратегиите. Така дисертантът извежда не само влиянието 

на болестта, но и на средата като фактор за нарушено 

функциониране.  

     Специално искам да отбележа умението на Куков умело 

да съчетава различни подходи при интерпретация на данни. 

Това предпола високи професионални умения, отчитащи 

ограниченията на съответните подходи и достатъчна 

увереност, изградена на базата на богатия клиничен опит на 

дисертанта. 

     В заключение смятам, че дисертационния труд на Калоян 

Куков притежава всички характеристики на задълбочено 

проучване  на сложни психични феномени, анализите на 

които имат значителна приложна стойност. 
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