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Дисертационният труд на П. Шапкова е естествено продължение и 

поредно доказателство за неспирното й професионално израстване и нейния 

афинитет към научно-изследователска дейност.  

Дисертационния труд е разработен в обем от 246 страници. Включва 68 

фигури и 25 таблици. Библиографията обхваща 197 литературни източника, 

от които 100 на латиница, 73 на кирилица и 24 уеб-страници. Съдържанието е 

структурирано в увод, четири глави, изводи и препоръки, приноси,  

заключение, литература и 16 приложения.  

Държа да отбележа, че предложеният ми за становище труд е едно 

завършено цяло, в чието изложение ясно се открояват необходимото 

теоретично основание и експериментална дейност.  

Първата глава представя обстойно различни схващания и дефиниции за 

синдрома на Даун, като се коментират мнения на различни автори. Посочени 

са причините, честотата и цитогенетични варианти на синдрома. Много ясно 

и точно са отразени фенотипните характеристики на децата с това нарушение, 

както и важни аспекти, свързани с пренаталната диагностика.   

Във втора глава „Характеристика на когнитивното функциониране и  

аспекти на обучението при деца със синдром на Даун“ докторантът обстойно 

разглежда концепциите на различни автори за когнитивното развитие в детска 

възраст. Понятието когнитивно функциониране се анализира в контекста на 

разглежданата проблематика. Добро впечатление оставя подробният анализ 

на отражението на синдрома на Даун върху когнитивното функциониране и 

способностите за учене. Основният фокус на коментарите е върху общите и 

специфични закономерности в познавателната сфера при деца със синдром на 

Даун и връзката между неговата форма и степента на интелектуална 

недостатъчност.   



Като разглежда и анализира методите за корекционно-терапевтично 

въздействие при деца със синдром на Даун, авторът акцентира и върху някои 

съвременни подходи и стратегии за обучение. Във връзка с тях се подчертава 

особено важната роля на ранната психолого-педагогическа помощ, както и 

решаващото значение на сътрудничеството с родителите.  

Трета глава оформя смисловия център на дисертационния труд. 

Коректно и точно са формулирани обект, предмет, цели и задачи на 

проведеното изследване. Подробно са описани и участниците в него, 

разделени в две групи – експериментална и контролна, всяка от които 

включва по 35 деца. Методите, посредством които се реализират целта и 

задачите, са диференцирани в три групи. Към първата се отнасят методи за 

теоретично проучване и анализ на научната литература по проблема. Втората 

група включва емпирични методи: наблюдение; беседа; анализ на продукти от 

дейността на децата; анкета със специалисти; психолого-педагогически 

експеримент; описание на индивидуални случаи. Като трета група са 

обособени методите за статистическа обработка и анализ на резултатите.  

Въз основа на проучванията на теоретичните източници и на базата на 

собствен предварителен опит, авторът формулира четири нулеви хипотези и 

техните алтернативни. Използваният психолого-педагогически експеримент, 

организиран на два етапа - констатиращ и обучаващ, е изцяло адекватен на 

спецификата на обекта. Стимулният материал, който е по идея на автора, 

освен диагностично, има и корекционно - развиващо значение. Намирам, че 

авторовата система от критерии и показатели за анализ на резултатите прави 

проучването още по-ценно. Добро попадение е и включването на обучаваща 

част, целта на която е оценка на зоната на близко развитие на децата.   

Четвърта глава представя много обстоен количествен и качествен 

анализ на получените резултати от изследването. Прави впечатление 

сериозната и задълбочена обработка на изнесените резултати, която е 

представена на различни равнища – количествено, качествено, таблично и 

графично. Изводите и формулираните на тяхната основа препоръки към 

практиката са адекватни и логически обосновани.   

Предвид политиката на интегрирано обучение на деца със специални 

образователни потребности, намирам дисертационната разработка за особено 

навременна. Нейната практическа ориентираност има няколко основни 

фокуса: разкриване на особеностите в когнитивното функциониране и 



оформяне на индивидуални когнитивни профили на децата със синдром на 

Даун, като база за планиране на корекционно-терапевтичното въздействие; 

използване на визуални помощни средства в обучението, като предпоставка за 

развитие на мотивацията за учене; провеждане на ранна интервенция с акцент 

върху перцептивните функции, развитието на фините моторни умения и 

речта, чийто комплексен ефект значително увеличава възможностите за учене 

и интеграция на децата със синдром на Даун.    

Авторефератът отразява пълно и обективно съдържанието на 

дисертацията. По темата на разработката са направени 5 публикации, 

представени на различни форуми, две от които в сп. „Специална педагогика“. 

Справката за приносите съдържа реалните научни постижения на 

докторантката, но описанието им би могло да се представи по-подробно и 

конкретно.   

Имам следния уточняващ въпрос във връзка с някои моменти от 

дисертационната разработка: 

Как може да се обясни наличието на достоверни разлики по състояние 

на експресивната реч между децата с лека степен на интелектуална 

недостатъчност и децата в норма, и липсата на такива по състояние на 

мисловните операции? 

Дисертационния труд на Пенка Шапкова представя значимо и актуално 

изследване, което като обем, форма и съдържание, отговаря на изискванията 

за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”. 

Докторантът владее методологията на научните изследвания и може сам 

да извършва и ръководи такива.  

Препоръчвам на Пенка Шапкова да популяризира активно разултатите 

от изследователската си работа сред професионалистите и научната общност.  

 

На базата на научните качества на дисертационния труд и предвид 

положителното впечатление от компетенциите на докторанта, предлагам на 

уважаемото научно жури да присъди на ПЕНКА ТОДОРОВА ШАПКОВА-

ТАНЕВА образователната и научна степен „ДОКТОР” в професионално 

направление 1. 2. Педагогика - Специална педагогика.      

 

09.06.2013 год.        доц. д-р Живко Жеков 


