
 

СТАНОВИЩЕ 

Относно дисертационен труд  на тема”Клинико-психологични 
аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии 
при пациенти с параноидна шизофрения„ 

Докторант: Калоян Куков 

От проф. Цоньо Цонев, дмн 

С решение на председателя на Академичния съвет със Заповед от 
14.02.2012 г. съм определен да представя становище относно 
дисертационния труд на Калоян Куков пред научно жури по 
специалност 3.2. психология, клинична психология. 

Обща психологическа характеристика 

Дисертационният труд е представен в 208 печатни страници, в 
текста на които са включени 47 таблици, 8 фигури и 8 диаграми. 
Към дисертационния труд има 3 приложения, от които 2 
въпросника, с които е осъществено емпиричното изследване. 
Литературната справка съдържа 223 източника, от които 63 на 
кирилица и 160 на латиница. 

Характеристика по същество 

Проблемът за психодиагностиката и психотерапията на 
шизофренията продължава да бъде един актуален проблем в 
психиатрията. Успехите във фармакотерапията на шизофренията 
доведоха до потискане на психомоторната възбуда и овладяване 
на така нар. позитивна симптоматика – налудности и 
халюцинации, но останаха нерешени проблемите на 
рехабилитацията на болните, т.е. те не  доведоха до 
възстановяване и ресоциализация на болния в социален план. 
Заедно с това психофармакотерапията доведе до редица психични 
и соматични разстройства, които допълнително влошиха 
качеството на живот и затрудниха тяхната ресоциализация. 

В дисертацията си докторантът представя 7 изследователски 
хипотези, свързани с различията между: 



• шизофренните пациенти и здравите, по отношение на 
автоматичните мисли, като проява на дисфункционалните  
вярвания и копинг стратегии 

• отношението на полът и възрастта към повлияване на 
автоматичните мисли и копинг стратегии 

• установяване връзката между автоматичните мисли като 
проява на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии 

• анализ на модела и параметрите на автоматичните мисли и 
копинг стратегии 

• допуска се, че халюцинациите и налудностите ще влияят 
върху автоматичните мисли, като проява на 
дисфункционалните вярвания 

• анализ на взаимовръзката фамилна обремененост и 
протичане на заболяването и дисфункционалните вярвания 

• анализ на условията на живот и социалната дезадаптация за 
повлияване на дисфункционалните вярвания и копинг 
стратегиите  

В дисертацията е направен подробен обзор по тези въпроси, 
много добре са подбрани изследователските методики, на 
които е направена сериозна адаптация за българските условия. 
Впечатляват използваните от Куков методики, които със 
своята точност и съвременност дават възможност за оценка на 
връзките между автоматичните мисли, като проява на 
дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите като 
проява на копинг-стиловете. На тази база авторът предлага 
теоретичен модел на копинг стратегиите и копинг стиловете 
към решаване на дисфункционалните вярвания при болестта. 
Това дава основание на Куков да оформи препоръки към 
практическата работа при болните с шизофрения, което е 
сериозен практически принос на дисертацията. Съчетаването 
на фармакотерапията и психотерапията при тези пациенти 
може да осигури по-добър шанс към тяхното връщане в света 
на активното социално функциониране.  Дисертацията дава 



сериозни препоръки към работата с тези пациенти и 
модернизиране на лечебния процес при тях. 

Заключение 

Дисертацията на Калоян Куков разглежда актуалния проблем 
на дисфункционалните вярвания и копинг стратегии при 
пациентите с параноидна шизофрения. Проведено е 
съвременно научно изследване с добри тестови методики. 
След анализ на резултатите и сложни статистически обработки 
е предложен теоретичен модел и препоръки към практическата 
работа с тези пациенти. 

Всичко това ми дава основание да препоръчам на уважаемите 
членове на Научното жури да присъдят научната и 
образователна степен „Доктор” на Калоян Куков 

19.03.2012                                           Дал становище: 

              проф. Ц. Цонев, дмн 


