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Защитата на дисертационния труд на докторанта Пенка Шапкова за 

придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научно 

направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 2. 

Педагогика - Специална педагогика към Факултета по предучилищна и 

начална педагогика на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, катедра 

„Специална педагогика и логопедия”, се провежда при спазване на всички 

клаузи от ЗРАСРБ и Правилника за неговото приложение. Това дава право на 

Научното жури да изслуша и оцени кандидата в съответствие с чл. 30 от 

ЗРАСРБ и чл. 26 от Правилника за прилагане на закона. Кандидатът е 

представил пълния комплект необходими документи по процедурата, 

съответно: 

1. Четири броя дисертации и пет броя автореферат; 

2. Дипломи за завършена бакалавърска и магистърска степен;  

3. Автобиография; 

4. Публикации по темата на дисертацията – общо 5;  

5. Други: заповеди за зачисляване и отчисляване и др.    

Оценката на докторанта Пенка Шапкова-Танева, която познавам като 

отговорен и амбициозен изследовател, ще представя в две основни рубрики: 

 

1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА 

Пенка Тодорова Шапкова-Танева е родена през 1974 г. в гр. Хисаря. 

През 1997 г. завършва висше образование по специална педагогика в СУ „Св. 

Кл. Охридски”, със специализации по Логопедия и Педагогика на деца с 



интелектуална недостатъчност. Има и втора специалност по културология. 

През 2000 г. е зачислена като редовен докторант към катедрата по специална 

педагогика, с научен ръководител проф. д-р К. Караджова. В периода 2000 – 

2001 г. полага успешно двата докторантски изпита. През 2002 г., след 

издържан конкурс, постъпва на длъжност асистент към катедрата по 

Специална педагогика на ФНПП, където през 2004 г. е повишена в старши 

асистент, а през 2007 г. в главен асистент. В годината на постъпване на щатна 

асистентска длъжност, редовната докторантура на Пенка Шапкова е 

трансформирана в задочна форма.   

 

2. КАЧЕСТВА И ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Следва да се отбележи, че дисертационната разработка на Пенка 

Шапкова е първа по рода си у нас, което потвърждава нейната актуалност. 

Посветена е на слабо разработен и в световната наука проблем, който засяга 

спецификата на когнитивното функциониране и когнитивния потенциал при 

деца с Даун-синдром. Синдромът на Даун е нозологична единица, към която 

проявяват интерес широк кръг специалисти от био-медицинските и 

психолого-педагогическите направления. Особено актуални продължават да 

бъдат проблемите на интеграцията и обучението на децата с този синдром, 

което налага разширяване на изследванията в тази посока. Във връзка с това, 

впечатлението от дисертационния труд е много положително, като се имат 

предвид новаторският замисъл и тематичната насоченост на разработката – 

оценка на когнитивното функциониране на деца със синдром на Даун в 

широк възрастов диапазон и чрез подходящ диагностичен материал, 

провеждане на формиращ експеримент и разработване на индивидуални 

програми за развитие и обучение. Всичко това показва амбициозните цели, 

които докторантката си поставя в теоретичен и практически аспект.   

Основият замисъл на дисертационната работа е свързан пряко с 

професионалните интереси на Пенка Шапкова, както и с намерението за 

изчерпателно проучване на синдрома на Даун от позиция на медицинския и 

социално-педагогическия модел.   



Дисертационната разработка е във внушителен обем от 246 страници. 

Структурирана е в увод, четири глави, изводи и препоръки, заключение и 

приноси. Литературната справка включва 197 заглавия - 73 на кирилица, 100 

на латиница и 24 уеб-страници. Статистическият анализ е онагледен с 68 

фигури и 25 таблици. В приложение са поместени диагностичните материали 

и таблиците от статистическата обработка.       

В увода се обосновават актуалността и приносните моменти на 

дисертационното изследване. Докторантката изрично подчертава, че в 

българското научно пространство липсват разработки, касаещи психолого-

педагогическите измерения на децата с Даун синдром. Теоретичната първа 

глава представя много интересен и компетентно поднесен анализ на 

същността на синдрома на Даун, като се подчертава интердисциплинарният 

подход към свързаните с него проблеми. Изнасят се исторически факти за 

неговото описание и разработки в медицината, както и за отражението му в 

изкуството на някои древни народи и през Ренесанса. Специално се 

коментират въпроси относно терминологията на синдрома в миналото и днес. 

Прави се анализ на етиологичните фактори, разпространението и 

цитогенетичните варианти на нарушението. Добро решение е представянето 

на статистически данни за разпространение на синдрома у нас (по години и 

градове) и в различни страни по света. Специално внимание е отделено и на 

невробиологичните и фенотипни характеристики на тази форма на умствена 

изостаналост, както и нейните варианти на коморбидност. Широко 

представените медицински аспекти на синдрома на Даун биха могли да се 

съкратят за сметка на психолого-педагогическите. 

Във втора глава се маркират голям брой психологически концепции 

(Ж. Пиаже, Л. С. Виготски, Дж. Брунер, Х. Гарднър и др.), всяка от които е 

опит за обяснение на когнитивното развитие в детска възраст, обект на 

дисертационната разбаротка. Би било добре да се уточни към коя от теориите 

се придържа докторантката. В самостоятелни параграфи са представени 

съвременният анализ на умствената изостаналост, като водещи симптоми и 

диагностични критерии, и отражението на синдрома на Даун върху 



когнитивното развитие и обучението на децата. Цитират се мнения на редица 

автори, които подчертават индивидуалните различия в езиковата, 

когнитивната и социалната компетентност на тази категория деца. Авторката 

показва добро познаване на съвременните корекционно-терапевтични модели 

за работа с тези деца, които са подробно описани в края на теоретичния 

анализ, с акцент върху ролята на ранната интервенция.      

Дизайнът на изследването включва подробно запознаване с неговите 

цел, обект и задачи. В рамките на основната цел са отделени три подцели, 

експериментално обобщени в анализа на резултатите. Формулирани са пет 

нулеви и техните алтернативни хипотези. Много подробно (таблично и 

графично) е описан основният изследван контингент от 35 деца със синдром 

на Даун на възраст от 5 до 15 години. Контролната група е огледална на 

екперименталната по количествени и възрастови показатели.  

Обстойно е представена и методологията на проучването, което 

включва беседа, анализ на продукти от дейността на децата, анкета с учители 

и констатиращ психолого-педагогически експеримент и обучаващ 

експеримент.  Инструментариумът на изследването е интересен и адекватен 

на темата на дисертационната разработка. Той включва пет групи методи, 

диференцирани според основно оценяваната психична функция: възприятие, 

внимание, памет, мислене, реч (експресивна и импресивна). Някои от 

пробите в групите са авторска модификация на докторантката. 

Широкообхватният аспект от изследвани функции позволява да се очертаят 

както слабите, така и силните страни в когнитивното функциониране на 

децата с Даун-синдром, което е база за по-обективно формулиране на 

препоръки към процесите на терапия и обучение. Предвид приложената 

сериозна статистическа обработка (дисперсионен анализ, клъстърен анализ, 

Т– test за независими променливи), намирам за излишно присъствието в 

критериите за оценка на нива на успешност на изпълнение.   

Последната глава, разделена в четири параграфа, представя много 

подробен и коректен анализ на резултатите от проведеното експериментално 

изследване. Анализът е подкрепен с голям брой диаграми и таблици. 



Основните акценти в него са свързани с проверка на формулираните нулеви и 

алтернативни хипотези. Основни за анализа са резултатите от дисперсионния 

анализ, подсилени от Post Hoc тестове, които сравняват постиженията на 

децата от експерименталната и контролната група, и тези на децата с 

различни варианти на синдрома на Даун – мозаичен, тризомия 21 и 

транслокационен. Прави впечатление, че между децата със синдром на Даун, 

диагностицирани с лека степен на умствена изостаналост и мозаичен вариант 

на патологията, и децата в норма, по повечето от изследваните когнитивни 

показатели не се регистрират статистически значими различия (възприятие за 

цвят и за цялост, внимание, слухова и зрителна памет, импресивна реч.) 

Интересен е фактът, че достоверни разлики се установяват по състояние на 

експресивната реч, но не и на мисловните операции, които се приемат като 

основно нарушени при децата с умствена изостаналост. Статистическият 

анализ потвърждава някои литературни данни за липса на възрастово 

подобряване на когнитивните функции при децата със синдром на Даун.                          

Изказвам категоричното си становище, че обсъжданата проблематика и 

получените резултати имат безспорна теоретична и практическа стойност за 

съвременната специална педагогика и специална психология. Представеният 

автореферат отразява обективно основните моменти от дисертационния труд.              

Като най-важни сред приносните моменти на дисертационната 

разработка на Пенка Шапкова бих откроила следните:  

1. Доказано наличие на индивидуални различия между децата със 

синдром на Даун в рамките на една и съща степен на интелектуална 

недостатъчност и на един цитогенетичен тип на нарушението. 

2. Доказани реални възможности за развитие на когнитивните 

възможности при децата със синдром на Даун. 

3. Доказана липса на на възрастово подобряване на когнитивното 

функциониране при децата със синдром на Даун, с наличие на 

неравномерен когнитивен профил и неустойчиви познавателни 

умения.    

  



Изнесените резултати и техният подробен анализ интригуват читателя 

и дават повод за някои уточняващи въпроси:  

1. Откривате ли връзка между наличието на допълнителни нарушения 

при част от децата със синдром на Даун и равнището на когнитивно 

функциониране? 

 

2. Прави впечатление, че между децата с умерена и тежка степен на 

интелектуална недостатъчност, въпреки различните стойности на 

IQ, по много от когнитивните показатели не се установяват значими 

различия. При кои функции различия не се наблюдават и как може 

да се обясни това?   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

По своята актуалност и научно изпълнение, дисертационният труд на 

Пенка Тодорова Шапкова-Танева “Когнитивно функциониране и 

възможности за обучение при деца със синдром на Даун” отговаря напълно 

на всички условия за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1. 2 Педагогика - Специална педагогика. 

Образователната и професионална подготовка на кандидата, безспорните 

приносни моменти на неговия труд, както и умението му да формулира и 

компетентно да анализира различни въпроси в сложната проблематика на 

интелектуалното функциониране на децата със синдром на Даун, са 

основание за висока оценка на представената работа.  

Положителното ми отношение към научната и практическа стойност на 

рецензирания дисертационен труд е основание убедено да предложа на 

уважаемото Научното жури да даде положителен вот и присъди на Пенка 

Тодорова Шапкова-Танева образователната и научна степен „ДОКТОР” в 

професионално направление 1.2. Педагогика - Специална педагогика.      

 

05.06.2013 год.         РЕЦЕНЗЕНТ:  

          (доц. д-р Нели Василева) 



 

 

 


