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Дисертационният труд е разработен върху 208 страници в увод, 

изложение в четири глави, заключение, изводи и препоръки. Приложената 
литературна справка е съставена от 223 автора, от които 63 на кирилица и 160 
на латиница. Последните цитирани издания са от 2009 г.  Данните са 
илюстрирани от 47 таблици, 8 фигури и 8 диаграми. В допълнение авторът е 
добавил и 5 приложения, работни инструменти на изследването. 

Уводът подчертава все по-активното навлизане на клиничната 
психология в клиничната психиатрия, в частност повишения изследователски 
интерес към нарушенията на когнитивните процеси и копинг стратегии при 
болните от шизофрения, като потенциал и възможности за стабилизиране на 
ремисиите чрез психотерапевтични въздействия.  

Първа глава е посветена на съществените затруднения в диагностиката 
и лечението на шизофренията. Направен е опит да се опише същността на 
заболяването, историческото развитие на концепциите за шизофренията, 
разпространението, механизмите на възникването, значението на генетични, 
биохимични, вирусни фактори или усложнения при бременност. Представен е и 
базисен психологичен подход за анализ на етиологичните фактори и 
клиничните прояви. Описана е клиничната картина, клинико - психологичните 
методи за диагностика, клинико - психологичните методи на ранна диагностика, 
основни патопсихологични изследвания, основни невропсихологични 
изследвания, най-важните области на диференциалната диагноза и най-
съществените области на терапевтични интервенции. Достойнството на тази 
глава е хроноисторическият стил и стегнатото представяне на широк спектър 
теоретични позиции, хипотези, клинични описания, изследователски подходи, 
диагностични инструменти и терапевтични техники и въздействия. 

Втора глава представя основните схващания за когнитивно 
поведенческата терапия и копинг стратегиите при шизофрения. Тя проследява 
теоретичните предпоставки за възникването и развитието на когнитивно-
поведенческата терапия, направленията и същността й.  Важен елемент е 
акцентът върху интерпретацията на психопатологията от позициите на 
когнитивно-поведенческата парадигма, с детайли върху автоматичните мисли 
и особено върху автоматичните мисли при заболяването шизофрения. 
Представени са основните терапевтични техники в когнитивно-поведенческата 
терапия, в частност когнитивни техники и поведенчески техники. Подробно е 



описан и е придружен от детайлна таблица модел на когнитивно – 
поведенческа психотерапия при шизофрения. Описана е ефективността на 
когнитивно-поведенческата психотерапия при шизофрения, основните техники, 
копинг стратегии изобщо и в частност при при шизофрения, като този раздел 
има стойност на терапевтично ръководство. 

Трета глава има предимно описателно - формален характер и 
детайлизира организацията на изследването - на копинг и дисфункционални 
вярвания – методология, основни принципи, обект, предмет, хипотези, цели, 
задачи, изследвани лица и процедура, критерии за включване и за изключване, 
етични принципи. Представен е и специфичен инструментариум.  
Конкретизирани са статистическите методи. 

Четвърта глава предлага анализ по отделните хипотези на данните от 
емпиричното психологично изследване на копинг и дисфункционални вярвания 
при изследваните пациенти в сравнение с контролната група. Съпоставнянето 
и различията между пациенти с различни параметри на заболяване и 
боледуване е другата съществена страна. Този раздел е полезно ръководство 
не само за специалисти по клинична и консултативна психология, но и за 
психиатрите, които нерядко подценяват възможностите на немедицинското 
третиране на пациентите. 

Изводите по направените изследвания са конкретни, съобразно 
повдигнатите хипотези и поставените задачи и имат определена практическа 
стойност. Такава е и същността на направените препоръки. 

Заключението синтезира същността на изследването и мястото на 
психотерапията в обслужването на психиатричните пациенти. 

 
Една обобщена оценка на дисертацията на К. Куков следва да изтъкне 

актуалността на изследването, подчертаната практическа насоченост и полза. 
Авторът доказва стойността и пълноправното участие на специалиста по 
клинична и консултативна психология с неговите теоретична компетентност и 
практически умения в обслужването на психиатричните пациенти и в частност 
на болните от шизофрени. 

В критичен дух бих споменал някои несъществени особености - 
цитиранията не са съобразени достатъчно с изискванията на Българския 
цитатет указател, някои диагностични категории са представени в различни 
методологични ракурси, но те не намаляват достойнствата на работата.

 
В заключение – становището ми по дисертацията на К. Куков за 

получаване на образователно-научна степен „доктор” на тема „Клинико-
психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите 
при пациенти с параноидна шизофрения” е определено положително. 
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София, 20 март 2012 г. 
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