
РЕЦЕНЗИЯ 

 

От: доц. д-р Маргарита Димитрова Станкова 

Нов български университет 

Професионално направление: 7.4. Обществено здраве 

 

На дисертация на тема: „Модел за психологическо оценяване на деца 

със специални образователни потребности” 

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ 

 

с кандидат: Светла Василева Проданова – Ялъмова 

Професионално направление: 3.2. Психология (обща психология - 

психологическо измерване) 
 

 

 

1. Значимост на изследвания  проблем в научно и научно-приложно 

отношение. 

 

Предмет на представената докторска дисертация е психологическото оценяване, 

през което преминава детето, за да получи или да използва статута на дете със 

специални образователни потребности, а обект на изследването са ключовите 

заинтересовани лица, които участват в процесите на интегрираното обучение на децата 

със специални образователни потребности: родители, учители и специалисти от 

помагащи професии. В този смисъл изследвания проблеми е актуален в научно и 

особено в приложно отношение, предизвикващ множество дискусии и интерес от 

страна на засегнатите и на цялото общество, най-вече поради интензивните промени, 

предизвикани от процесите на активно включване на хората със специални нужди в 

общността. Търсенето на модели за комплексна оценка в мултидисциплинарна област 

на приложение е динамичен процес, който ще има отношение към областта на работата 

с деца със специални образователни потребности, поради факта, че се изследват 

различни области на функционирането в различен контекст. Този процес изисква 

участието на различни специалисти и не на последно място съответства на динамично 

променящите се съвременни тенденции за обслужване на хората със специални нужди 

– поставяне на акцент върху желания, способностите, интересите. В това отношение, в 



целия труд на Светла Ялъмова стоят като основна линия на следване съществените 

съвременни тенденции на това обслужване – стъпване върху способностите, оценка на 

желанията, интересите и уменията и отместването на фокуса от дефицитите и 

неспособностите, както и акцент върху функционалността за сметка на класифициране 

и търсене на удовлетворяващи и включващи и изключващи критерии за налични 

нарушения.  

 

 

2. Цели и задачи на дисертацията. 

 

Поставените цели на дисертационния труд се стремят да обхванат целия цикъл на 

анализ на настоящата ситуация с психологическото изследване на децатата със 

специални образователни потребности – исторически аспект на обслужването в трите 

контекста – медицински, социален и образователен, анализ на процедурите и 

използваните инструменти по света и в България, изследване на информираността, 

нагласите и потребностите на различните участници в интеграционния процес относно 

идентифицирането и психологическото оценяване на деца и ученици със специални 

образователни потребности, изводи от направеното проучване, които насочват към 

изготвяне на препоръки за усъвършенстване на действащия в момента модел за 

психологическо оценяване. С това Светла Ялъмова се опитва за „затвори” целия цикъл 

на изследване на проблема „психологическа оценка на децата със специални 

образователни потребности” и да аргументира необходимостта от промяна, изведена с 

научно обосновани методи.  В теоретично отношение, проучването, анализите и 

предлаганите нови модели са ориентирани към динамичните модели като добра 

световна практика, чиито положителни страни са защитени успешно от авторката.  

 

 

3. Познаване на състоянието на проблема и съответствие на използваната 

литература. 

 

В литературния обзор в първата част на дисертацията е отделено голямо внимание 

на дефинициите на „специални образователни потребности”, особено в исторически 

план, направен е опит да се обхванат групите на децата, които попадат в тази категория 

с акцент върху интелектуалните дефицити, специфичните нарушения на способността 



за учене и някои други нарушения. Въпреки, че терминологичната дискусия 

действително е затруднение за авторите на текстове в областта, не са изчерпани 

достатъчно прецизно групите на нарушения, които влизат в рубриката „специални 

образователни потребности” за сметка на обширния литературен обзор посветен на 

обслужването на хора с увреждания в исторически аспект и историята на промените в 

подпомагането на децата със специални образователни потребности в България и по 

света, напр. липсват концепции за приложимостта на категориите свързани с 

емоционалните и поведенчески нарушения, както и категориите, свързани със 

специални заложби и таланти и други.  

Поставени са важни акценти върху някои рядко засягани аспекти, като напр. ролята на 

децата без нарушения, учителите в общообразователното училище и родителите на 

деца без нарушения в процеса на интеграцията на деца със специални образователни 

потребности в масовото училище и масовата детска градина.  Добре е дефенирана и 

представена концепцията за „специални образователни потребности”, прави 

впечатление възможността за изводи и заключения, обобщения от представени 

литературни и теоретични концепции, особено в края на представените исторически 

периоди и доминиращи за конкретно време или конкретни общности вярвания и 

практики. Прави изключително добро впечатление обобщението в края на всеки 

теоретичен блок и възможностите на докторанта за теоретични изводи и заключения от 

анализираните литературни източници.  

 

Като терминологична дискусия би било добре повече да се прецизират термините 

„диагностика”, „психологическа оценка”, „логопедична оценка”, „изследване” и да не 

се покрива „диагностичния процес” с процеса на изготвяне на психологическа оценка 

или при необходимост да се дефинират термините преди използването им. В тази рамка 

използването на методи за психологическа оценка не бива да се считат за релевантни 

към процеса на медицинска диагностика, нито към процеса на логопедично оценяване, 

тъй като тези три области боравят с различни методи за изследване и всяка от тях 

предполага наличие на стандарти за приложение в практиката, което е тенденция към 

преодоляване на еклектичните подходи в работата с хора със специални нужди, 

особено в частта диагностика и оценка, но не на последно място и терапия.  

На моменти текстът не прави плавен преход между темите – от медицински модели, 

към физически увреждания, към невропсихологични батерии, към тестове за имерване 

на постижения, към умствена изостаналост и теории за интелекта и методи за 



изследване, към специфични нарушения на способността за учене. Не е изяснен в 

теоретично отношение и прехода от специфични нарушения на способността за учене 

към тестовете за постижения, които имат образавателен аспект, след което се появява 

концепцията за адаптивното поведение, което би следвало да има по-обща и по-водеща 

роля, особено в аспекта на акцентирането върху функционалността. 

Анализите на търсенето на информация за нарушенията, както и проектите, действащи 

в България, насочени към деца със специални образователни потребности носят 

любопитна информация, но изместват фокуса от основната тема – психологическата 

оценка. 

Голяма част от литературния обзор е посветена на законодателната рамка, и 

устройството на обслужването на децата със специални образователни потребности, 

което дава визия за множество анализи на ситуации и организация на дейности, но 

също до голяма степен отмества фокуса от научните виждания по основната тема, а 

именно – модели за психологическа оценка и структуриране на основните принципи, 

основани на съвременните форми на обслужване на хората със специфични нужди.  

В анализа на действащата в момента система на подпомагане на децата със специални 

образователни потребности изобилстват заключения на автора, които, ако са резултат 

от собствени наблюдения, то те би трябвало да са подкрепени от съответни методи на 

изследване. Те биха имали място като кратки изводи в края на научно аргументирани 

абстракти, но добре изведени и подкрепени с доказателства.  

В литературния обзор убягва обединяващата концепция за СОП и обединяващата 

концепция за психологическите аспекти на оценяването и компонентите на 

психологическото оценяване, за разлика от избрания теоретичен модел, който става 

ясен.  

 

 

4. Цитиране и представителен брой автори. 

 

В литературния обзор, дискусията и коментарите на резултатите от собственото 

изследване са използвани и цитирани около сто литературни източника, при които 

около половината на български език. Липсва номерация в списъка на използваната 

литература, което затруднява четивността. Авторите са цитирани в текста.  

 

 



5. Теоретичен модел на изследването. 

 

В представените модели за оценка на децата със специални образователни 

потребности е направен подробен анализ на силните и слаби страни, ясно са 

аргументирани предпочитанията на автора, практическите анализи на методите за 

изследване са ориентирани около избрания теоретичен модел и предлаганите изводи и 

практически приложения на новата концепция за психологическо изследване следват 

принципите на този модел. В цялата дисертация е добре изяснена основната теоретична 

концепция, около която се организира работата на докторантката и принципите на 

избрания модел са сериозно застъпени в предлаганата рамка на психологическо 

изследване с ясно изразени фази и акцент върху ранните интервенции и клиент-

центрираното обслужване, както и фокус върху включване на семейството и 

обкръжението на детето.  

 

 

6. Методология и методика на изследването. 

 

Методологията, избрана в дисертационния труд е в съответствие с целите и 

задачите на изследването – анализът на използваните методи за психологическа оценка 

е направен според цитираните от изследваните лица инструменти, но са използвани 

също и сайтове, документи с препоръки, статии, вкл. съдебни практики. В качественото 

изследване, върху което се базира втората част /количествено изследване/, не е напълно 

ясно как са подбрани изследваните лица и като се има предвид техния сравнително 

малък брой, трябва да се отчете възможността за недостатъчна надеждност на 

изведените тенденции. Броят на анкетираните във втората част специалисти също не е 

голям, но направените анализи на получените резултати и обобщенията имат сериозно 

практическо значение, въпреки, че много от тях са очаквани, като се има предвид 

реалното преминаване на децата със специални образователни потребности през 

процесите на оценка и отзивите на техните родители и учители за този процес в 

практиката.  

Добър анализ е направен на моделите на изследване и техните недостатъци и 

положителни страни. 

Интересни от практическа гледна точка са изводите по отношение на приложимостта 

на процедурите за изследване, вкл. според местоживеенето. Практически ползи биха 



имали изводите като напр. липсата на връзка между реализиращите оценката и 

родителите и учителите на детето /получаването на доклад от родителите/ на стр. 149  

или необходимостта от допълнителна квалификация за специалистите, причините за 

неизползване на определени методики – обучения, цена, достъпност, липса на 

стандарти, данните за информацията от психологическата оценка на ученика – стр. 150 

и приложимостта на информацията, както и поведението на детето по време на 

изследването и промяната, която настъпва след идентифицирането на налични 

„специални образователни потребности”. 

Подбробен анализ е направен и на картите за оценки, използвани в практиката, като 

ясно са посочени техните несъответствия с избрания теоретичен модел. Изводите и 

заключенията от проведеното изследване водят до предложения и насоки за по-добър 

модел, но са очертани предимно принципите на модел, съотвестващ на избраната 

перспектива, не и рамка на приложима в практиката, съотвестваща на динамичния 

подход в оценяването психологическа оценка с подходящи за практиката параметри 

/дори без препоръчителни инструменти/.  Би било полезно практическо приложение, 

ако в резултат на проучванията – теоретични и изследователски се очертаят 

принципните компоненти на психологическата оценка, необходими за изследването на 

детето със специални образователни способности.  

 

   

Приноси: 

 

Изготвен е задъбочен теоретичен преглед на информацията по отношение на 

историята на обслужване и подпомагане на деца със специални образователни 

способности, историческия аспект и динамиката на параметрите на обслужването и 

понятията, използвани в областта. 

Предложен е подробен анализ на практически приложимите методи за 

психологическо оценяване в процеса на изследване на деца със специални 

образователни потребности в България и по света.  

Избран е аргументиран научен подход с анализ на прилаганите в практиката 

системи за психологическа оценка и са изведени конкретни препоръки за 

осъвършенстване на модела. 



Предложени са параметри и фази на нов модел за психологическа оценка на деца 

със специални образователни потребности за целите на интегрираното образование в 

България. 

 

Други бележки: 

Представеният автореферат коректно отразява основните аспекти на 

изследването и приносите на дисертацията. 

 

Публикации по дисертационния труд:  

Резултати от дисертационния труд са публикувани в три издания – едно 

списание и два сборника с доклади от научни форуми.  

 

 

Заключение: 

В заключение, въпреки направените бележки и препоръки към 

представената разработка смятам, че дисертацията на Светла Ялъмова съдържа 

много съществени резултати, изводи, препоръки и предложения, които биха 

имали огромно практическо приложение в работата с деца със специални 

образователни потребности, особено в частта психологическо оценяване.  

Във връзка с това, считам, че на Светла Ялъмова може да бъде присъдена 

образователна и научна степен „доктор”. 
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