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С Т А  Н О  В  И  Щ Е  

На дисертационен труд на  тема: Когнитивно  функциониране  и  

възможности  за  обучение при  деца  със  синдрома  на Даун  

За  присъждане  на образователната и  научна  степен „доктор“ по 

Педагогика (Специална  педагогика  050704) 

   Докторант: гл.ас. Пенка  Шапкова   

   Автор на  становището: проф. д-р К.Караджова 

 Представената  докторска  дисертация е  разработена върху  246 стандартни  

компютърни  страници  плюс приложение,  съдържащо  експерименталните  методики  

и  някои  междинни  експериментални  резултати. 

Структурирана е по следния начин: увод, четири  глави, изводи и  препоръки  

към практиката, библиография,  включваща 197 заглавия  на  кирилица,  латиница, 

както и  интернет  линкове. Избраната  от  докторантката  тема е  актуална и  много  

значима. Нещо  повече, отговорно  мога   да  заявя, че до този  момент  такова  мащабно  

изследване  на  деца  със синдрома  на  Даун  в  България  се  прави за  пръв път.   

Търсенето и  съответно  намирането  на  корелации между  когнитивното  

функциониране и   възможностите  за  обучение  на  децата  със  синдрома  на Даун  

поражда  необходимостта от преосмисляне  на  образователните  перспективи    за  

цялата група деца с умствена изостаналост,  което  разбира се е  добър атестат както  за  

дисертантката, така и  за  качествата  на  рецензирания  труд.  

Уводът представя  мотивацията  на  дисертантката. Професионално, 

компетентно и  научно обосновано  Пенка Шапкова  лансира  тезата,  че проучването  

на  различни  страни  от когнитивната  сфера  на  децата  със синдрома на Даун  ще  

промени    обучителните  стратегии    и  подобри  качеството на живот  при  тези  деца. 

В първата глава, озаглавена: Историко-теоретичен анализ  на  феномена 

„синдром на  Даун“, се  прави  многообхватен и прецизен   анализ на  понятието 

„синдром  на Даун“.  Тук се  разглеждат  дефинициите, схващанията, етиологията, 

разпространението и  медико-биологическите аспекти  на  „синдрома  на Даун“.  

Във втората  глава  се  прави  харакеристика  на  когнитивното  функциониране  

и  основните аспекти  от  обучението  при  децата  с Даун синдром. Задълбочено   и  

всеобхватно  тук се  представя  концепцията  за  познавателното  развитие, разглежда се 

същността  на умствената изостаналост , анализират  се  корелациите  между  

когнитивното  функциониране   и  способностите  за учене  в детска  възраст. В края  на 

тази  глава  се  характеризират  подходите  за  въздействие  и обучение  при  деца  с  

Даун  синдром. 

Дизайнът на  експерименталното изследване е представен  в трета  глава. 
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 Генералната  цел ,  както и  произтичащите от нея  подцели  са  значими  и  

следват  темата  на дисертацията. Логическо следствие от   целта  са научно-  

изследователските  задачи. Хипотезите -  пет на  брой -  демонстрират  хода  на 

научните  търсения и  очертават  насоките  на  експерименталните  интерпретации.  С   

прецизност и  голям   професионализъм  Пенка Шапкова  описва използваните  

методики.  Сполучливо    и   задълбочено  тя  подбира  показателите,  чрез които 

определя   корелациите  между  когнитивното  функциониране и  възможностите  за 

обучение  при  деца  със  синдрома  на Даун. 

В четвъртата  глава  се  прави  анализ на  резултатите от   контролната и 

експериментална  група.   

Въз  основа  на  всичко  казано  до  тук  ще  се опитам да  представя  приносните  

моменти  на  дисертационния  труд : 

1.Обширен теоретичен анализ,  с  голяма  познавателна и информационна  

стойност. Това  се отнася  както  за   парадигмата „деца   със синдрома  на Даун “,  така 

и  за  лицата с  умствена изостаналост в зряла възраст; 

2. Голяма извадка изследвани  лица  със синдрома  на  Даун- 35 деца (ЕГ),  което       

е  гаранция  за  репрезентативност  на  получените  експериментални  резултати; 

3. Прецизност и точност при  представяне  на   първичните  данни  в  таблици и  

диаграми,  което  е  предпоставка  за   съдържателни качествени и  количествени 

анализи; 

4. Представени  са  много  методики  за изследване на  невербалния интелект,  

като  акцент се  поставя  върху констатиращия и   обучаващия  експеримент, който е  

подходящ за  изследване на  деца,  при  които речта е недоразвита; 

5. Компетентно и  професионално е  уточнена  „ степента  на  помощ“,  

необходима  на  децата  за  решаването  на  предложените експерименти (констатиращ  

и обучаващ експеримент); 

6. Използване  на  надеждни статистико-математически  методи  за  количествен 

анализ. Това са: еднофакторен  дисперсионен  анализ, t-тест за  независими извадки и  

клъстърен  анализ; 

7. Категоричност  в експерименталните  интерпретации  в полза  на  по- доброто  

когнитивно  функциониране  при  децата  с мозаичен  вариант на  синдрома  на Даун; 

8. В процеса  на експерименталните изследвания  се  обосновава  когнитивен 

профил на  децата  със синдрома на Даун в зависимост  от  кариотипните  варианти 

(мозаичен  тип и  тризомия 21); 

9.Статисическият  анализ  доказва  реалността  на четвъртата  основна  хипотеза, 

т.е. проведеното обучение  при  деца със синдрома  на Даун ще  подобри  динамиката   

във функционирането  на  техните познавателни  процеси; 
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10.Съдържателно оформено  приложение. 

11. В процеса  на  експерименталното изследване и  последващото  анализиране,  

докторантката  установява  корелации  между   когнитивното  функциониране и  

възможностите  за обучение  при  деца  със синдрома на  Даун. В този  контекст  

установените  закономерности  могат да  се използват като  важна  предпоставка  за по-

нататъшното  развитие  на   диагностиката и обучението  на  деца  с умствена  

изостаналост. 

12. Значими изводи и препоръки с определен  теоретико-приложен  характер. 

Авторефератът  е разработен върху 63  страници. Той е  изготвен  според 

изисканията  за  оформянето  на  такъв тип  книжно  тяло. Като  форма и  като  

съдържание той дава  пълна  представа  за  дисертационния  труд. По  темата  на  

дисертационния  труд са  направени  пет  публикации,  което  е  напълно  достатъчно  за 

реализирането  на успешна  защита. 

  Забележки и  препоръки  към   дисертантката: 

1. Дисертацията  изобилства от   експериментални  методики, ориентирани   към почти  

всички   процеси  от  когнитивната  дейност.Това на практика  леко  разводнява 

текста и създава  впечатление  за известна  хаотичност и липса  на  целенасоченост. 

2. Като обем  и  съдържание   дисертационният труд   надхвърля  изискванията  за  

оформянето  на такъв труд. Според мен  една  част   от теоретичния   текст и  

експерименталните изследвания    биха  могли  да  бъдат представени  в друг труд. 

Приносните   моменти  на  дисертационния  труд    са обосновани  задълбочено, 

професионално  и  лаконично.  

Познавам  главен асистент Пенка Шапкова  от 14 години  и съм пряк  свидетел 

на нейното   научно  и професионално  развитие. Започнала  като  редовен  докторант,   

тя  се  утвърждава като добър преподавател  в СУ „ Св. Кл.Охридски“ и  уважаван  

колега.    

Въз  основа  на  всичко   описано тук,  предлагам на  Уважаемото жури да  

присъди  на  главен асистент Пенка Шапкова  образователната и  научна  степен 

„доктор“ по Педагогика (Специална  педагогика  050704). 

      Автор на  становището: 

проф. д-р К.Караджова. 
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