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СТАНОВИЩЕ 

за дисертацията „ПРЕДУЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ПРИ  ДЕЦА  С  ЦЕРЕБРАЛНА  

ПАРАЛИЗА (5-7 години)“, представена за защита с цел да се получи образователната и 

научна степен ДОКТОР 

Докторант: Здравка Тодорова Топалова                                

Написал становището: проф. Енчо Герганов, д-р 

 Дисертацията на Здравка Топалова е научноприложно изследване на 

проблемите, свързани с предучилищното обучение на 5-7 годишни деца с 

церебрална парализа. Докторантката е разработила оригинална методика за 

предучилищно обучение на тези деца по четене, графомоторика и математика. 

Основната цел на дисертационния й труд е тъкмо в това да се проучи ефективността 

на разработената от нея методика по четене, графомоторика (писане) и математика 

за по-ефективно обучение на децата с церебрална парализа преди постъпване в 

училище (стр. 91). Темата и целта на изследването, предствено в дисертацията, е 

с висока степен на значимост както в теоретичен план, така и в приложен аспект. 

Целта е декомпозирана в десет изследователски задачи, които са така формулирани 

на операционно равнище, че се осигурява еднозначната им изпълнимост. Здравка 

Топалова провежда изследването си в продължение на 13 години. За да измери 

фонологичната компетентност, четивните умения, графомоториката и 

математическите постижения на ДЦП, докторантката е разработила собствен 

инструментариум с висока степен на валидност и надеждност. Тя го използва в 

изследването си, в което провежда и специализирано предучилищно обучение на 

ДЦП по четене, писане и математика по специално разработената за целта 

методика. Изследването е обхванало 1223 деца (630 момчета - 51.5% и 593 

момичета - 48.5%) – пациенти на СБДПЛРДЦП „Света София”. Децата са с 

различни форми на церебрална парализа, речеви възможности, диспраксия и/или 

епилептични зависимости и са както от територията на София, така и от други 

области на страната (стр. 92). Големият обем на извадката от изследвани ДЦП и 
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използваната изследователска методология осигуряват изключителна надеждност 

и валидност на получените резултати и безусловната им приложимост в 

практиката на предучилищното обучение на тези деца. Здравка Топалова 

провежда експерименталните си изследвания по пълни факторни междугрупови 

дизайни, в които включва като независими фактори форма на церебралната 

парализа, пол, обучение по специализираната методика, обучени да пишат само 

с печатни или с печатни и ръкописни букви, наличие или липса на допълнителни 

състояния върху суровите балове по тестовете за фонологична компетентност, 

четене, графомоторика и математика като зависими променливи. Емпиричните 

данни, организирани в тези факторни дизайни, са анализрани с адекватните 

методи на двуфакторните дисперсионни анализи и са получени съответните 

стойности на F-критерия и p за проверка на нулевите хипотези. Влиянията на 

независимите фактори върху дадените зависими променливи са много добре 

илюстрирани с четивни графики и таблици. Докторантката е направила задълбочени 

теоретични интерпретации на резултатите от проверките на нулевите хипотези, 

като е приложила успешно теоретичните модели за същността на ЦП и 

последствията й за когнитивното, личностовото и физическото развитие на ДЦП. 

Тя е проявила завидното умение да проблематизира идеи и теоретични постановки, 

да прави убедителни преходи от равнището на теоретичните конструкти до 

тяхната операционализация в конкретни измервателни инструменти и 

изследователски технологии и обратно, да разработва практически специализирани 

методики за предучилищно обучение на ДЦП, чиито ефекти доказва чрез 

резултатите от добре планираните експериментални изследвания. Изследванията 

в дисертацията й имат безспорни научни приноси към проблемите, свързани с 

предучилищното обучение на ДЦП, и големи възможности за приложение в 

обучителната практика на ДЦП със силни и убедителни ефекти. 
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 Авторефератът предава вярно съдържанието на дисертацията, а справката 

за научните и приложните приноси отразяват реалните научни постижения на 

докторантката. 

  В заключение ще обобщя, че с изследванията си докторантката се представя 

като изграден изследовател, който притежава способността да подбира актуални 

теми за изследвания, да си поставя изпълними задачи и да планира експерименти 

по подходящи дизайни за проверка на хипотези, формулирани в рамките на 

адекватни теории. Наред с това тя умело обвързва изследователските си способности 

с големия си опит на работа с деца, които имат ЦП. Специализираните методи и 

методики за обучение на ДЦП, които разработва, имат изключителна практическа 

стойност и значение за пълноценното обучение и познавателно развитие на тези 

деца и за успешната им социализация.  

 Въз основа на положителните си оценки за дисертацията и за качествата на 

докторантката като изследовател предлагам ДА СЕ ДАДЕ образователната и 

научна степен ДОКТОР на Здравка Тодорова Топалова. Призовавам уважаемите 

членове на научното жури  също да гласуват за това предложение. 

 

 София, 4 април 2015 г.     Подпис:    

         /Проф. Енчо Герганов, д-р/ 


