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1. Общо представяне на докторанта 

Светла Проданова – Ялъмова е редовен докторант в катедрата по обща, 

експериментална и  генетична психология при философския факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски”. Тя е завършила специалност „Психология” в СУ „Св. Климент 

Охридски” през 1996 г. Работи като психолог последователно с бюро по труда, в 

института по психология на МВР и в ОС България. 

Общото ми впечатление от нейната работа като докторант е позитивно. Тя се представи 

като професионалист с аналитично и критично мислене, разви и показа безспорна 

компетентност в избраната област на дисертационния труд. Особено важна 

характеристика на нейната дисертация е, че тя е изцяло ориентирана към практиката.  

2. Актуалност на тематиката 

Темата за работата с деца със специални образователни потребности ще бъде винаги 

актуална поради факта, че когато става дума за деца, едва ли ще можем да кажем, че е 

направено всичко необходимо, в момента практиката на работата с деца със СОП 

(специални образователни потребности) е далеч от позитивната оценка. В този смисъл 

избраната проблематика на дисертационния труд е актуална. Нещо повече, в 

последните години нараства интересът на психолозите към нея. Доколкото практиката 

е винаги свързана със съответната нормативна база, а все още няма изследвания, които 

да оценяват дългосрочните ефекти от промените, които се правят, избраната от 

докторантката тема има потенциал да осигури качествена психологическа оценка 

(психодиагностика) на децата със специални образователни потребности. Ако тази 

оценка се реализира на практика, ползите биха били впечатляващи. 

 



3. Познаване на проблема 

Докторантката ситуира проблематиката на своята дисертация в контекста на 

историческото й развитие в България, а познаването на добрите практики в други 

страни от Европа и САЩ й позволяват да ги разгледа в по-широк контекст като 

анализира силните им страни, както и ограниченията им от практическа гледна точка. 

Така собствените й идеи,  за промяна, са сериозно аргументирани и проверими. 

Анализът й както на българския опит, така и на световната практика е фактологично 

прецизен и изследователски продуктивен.  

 

4. Методика на изследването 

Избраната методология на изследването е адекватна на целите и задачи, които 

докторантката си е поставила. Тя е с акцент върху качествените методи, без обаче да са 

пренебрегнати и количествените. Пред вид задачите на изследването, този подход е 

оправдан. Именно той осигурява данни, които могат да се поставят в основата на 

предложения модел за работа с деца със СОП. Реализирани са дълбочинни интервюта 

със специалисти, учители и родители в контекста на поставените изследователски 

задачи. Въз основа на данните от тях е конструирана анкетна карта, чрез която да се 

съберат представителни данни. Изследователският инструментариум е авторски и аз го 

разглеждам като най-сериозното постижения на докторантката от научна гледна точка.  

 

5. Оценка на дисертационния труд и приносите 

Дисертационният труд е ориентиран към актуалната в България практика на работа с 

деца със специални образователни потребности. Въз основа на анализираните добри 

практики, докторантката обосновава нов модел за работа с деца със СОП. Това именно 

прави дисертационния труд актуален и ценен от гледна точка на ефектите, които би 

осигурил, върху работата с тези деца.  

Дисертационният труд свидетелства по безспорен начин за професионалното развитие 

на г-жа Светла Проданова – Ялъмова. В него тя се представя като завършен 

изследовател. Г-жа Ялъмова е показала умения да анализира както научни текстове, 

така и практически проблеми и да формулира ясни и измеряеми критерии за оценката 

им. Освен това текстът свидетелства и за завидните й умения да пише с лекота по 

сложни проблеми, но на професионален език, анализът е задълбочен и продуктивен.   

Приемам приносите, които докторантката е формулирала в автореферата си. 

Библиографията включва над 150 източника по темата на дисертационния труд, 

значителна част от които са публикувани след 2000 г. 

В приложението са представени допълнителни данни от  използвания 

инструментариум, както и самия инструментариум. 



Списъкът с таблици и фигури би следвало да е в началото на текста. 

6. Преценка на автореферата и публикациите 

Авторефератът е върху 51 страници и отразява коректно и напълно съдържанието на 

дисертационния труд. В него са представени и основните приноси на дисертацията. 

Представен е списък от три публикации по темата на дисертацията: една от тях 

публикувана в Българско списание по психология, две в сборници, един от които е от 

последния конгрес по психология в България. Те са достатъчни за представянето на 

дисертационния труд. 

 

7. Препоръки  

Дисертационният труд на г-жа Проданова – Ялъмова има сериозен потенциал за 

бъдещи изследвания. Една от множеството възможности според мен би била по посока 

на критериите за оценка на ефекта от приложението на предложения динамичен модел. 

 

8. Заключение  

Като имам предвид безспорните достойнства на дисертационния труд  на тема: „Модел 

за психологическо оценяване на деца със специални образователни потребности”, 

представен от г-жа Светла Проданова – Ялъмова, предлагам допускането му до защита 

Моята оценка е полжителна. Позволявам си да препоръчам на почитаемите членове на 

научното жури да й присъдят образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

22.04.2015 г.                                                           Доц. д-р Емилия Алексиева                     

 

 


