
Становище 
 

от доц. д-р Павел Христов Бойчев (СУ, ФМИ, ИТ) 

 
за дисертационния труд на 

Теменужка Борисова Зафирова-Малчева 

 
на тема 

„Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение 

на деца с церебрална парализа“ 

 
за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ 
област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, 

професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 

научна специалност 01.01.12 „Информатика“ 

 

 

1. Актуалност и значимост на избраната тема 

Дисертацията е насочена към проектирането, създаването и използването на 

образователна софтуерна среда, с която да се подпомогне обучението на деца с 

церебрална парализа в използването на информационни технологии. 

Избраната тема е актуална и значима. Тя е в област, в която традиционно има 

малко разработки на национално ниво, и това допринася за нейната значимост. В 

световен мащаб работят доста екипи в подобно направление, но за разлика от 

тях в дисертационния труд се описват резултати, които са практически 

приложими  в образователната среда в България. 

Не се набляга на високотехнологични и в резултат скъпи и недостъпни решения, 

а фокусът е над технологии, които са достъпи. 

2. Съдържание на дисертационния труд 

Дисертационният труд включва 164 страници (заедно с титулната страница и 

съдържанието) със следната структура: въведение, шест глави, заключение, 

авторска справка и използвана литература. В дисертацията има 42 фигури и 8 

таблици. 

Извън този обем е представено едно приложение от 23 страници.  

Въведението описва в детайли проблемите, които се адресират в дисерта-

ционния труд, актуалността на тема в международен и национален план, 

основните цели и задачи, и обща структура на дисертацията. 

Първа глава описва международните и националните политики относно достъпа 

и използването на ИКТ от деца със специални образователни нужди. Разгледани 

са детайлно редица европейски страни. В отделна точка е описана политиката на 



България в тази област. Във втора глава се анализира целевата група и нейните 

проблеми и потребности. Разглежда се болестта ДЦП (детската церебрална 

парализа) и спектъра от проблемите, които произлизат от нея. В трета глава се 

описват специфичните проблеми при използване на ИКТ, с което се формулират 

изискванията и целите на представеното решение. Четвърта глава анализира 

различните помощни технологии за промяна или пригаждане на хардуерни 

устройства и софтуер към потребители със специални образователни нужди. В 

пета глава се разглежда същността на образователния софтуер и критериите за 

достъпност. Представена е специализираната софтуерна среда за деца с ДЦП и 

общ модел за разработването на образователен софтуер. В последната, шеста 

глава са представени, анализирани и оценени резултатите от прилагането на 

създадения софтуер в реална среда.  

Заключението на дисертационния труд описва най-важните постигнати 

резултати в теоретичен и практически аспект и перспективите за бъдещо 

развитие. Авторската справка изрежда научните и научно-приложните приноси, 

9 публикации и преподавателската дейност. В Използвана литература са 

описани 97 източника.  

3. Резултати, приноси и публикации 

Основните научни приноси в дисертационния труд са (1) систематизация на 

основните критерии за разработка на софтуер за деца със специални нужди; (2) 

проектиране и разработване на софтуерна среда за деца с ДЦП; и (3) създаден е 

модел за проектиране на образователен софтуер, отчитащ спецификата на 

специалното обучение. 

Основните приложни приноси са (1) описание на педагогическите подходи във 

въвеждащите етапи на компютърно обучение; (2) осъществено е обучение чрез 

реализирания софтуер в реална среда; и (3) анализирани са резултатите от това 

обучение. 

Постигнатите са всички поставени цели и задачи. 

Резултатите, постигнати в дисертационния труд, са представени в 9 публикации 

в периода 2001 – 2013 г. в рецензирани научни издания. Една от публикациите е 

самостоятелна, една е с научния ръководител, останалите са със съавтори. Пет от 

публикациите са на английски език. Посочено е изрично резултатите от коя 

глава от дисертацията в коя публикация са представени. 

Към момента на предаване на дисертацията са забелязани 3 цитирания. 

4. Афтореферат 

Предоставеният автореферат покрива изискванията на Правилника за условията 

и реда за придобиване на научни степени и за заемане на научни длъжности на 

ФМИ, СУ. Съдържанието на дисертацията е представена в достатъчна степен. 



5. Мнение като научен ръководител 

Дисертационният труд на Т. Зафирова-Малчева е в област, която все още не е 

широко застъпена в изследванията на национално ниво. В обзора на възможните 

решения фокусът е над приложимите в страната технологии, вместо да се 

акцентира върху върховите технологии. В резултат на тази приложна насоченост 

на работата на Т. Зафирова-Малчева, разработеният продукт е бил използван в 

болница, фондации, специализирани училища и БЧК. През 2007 г. МОН 

лицензира софтуерния пакет и предоставя 2500 копия за специализирани 

училища и ресурсни центрове. 

Голяма част от дисертационния труд е била извършена в периода преди 

научното ми ръководство. Въпреки това, част от приносите са постигнати през 

последните няколко години, като моделът за разработване на софтуер, за който 

не ми е известен аналог. 

Относно педагогическата дейност на Т. Зафирова-Малчева, тя участва активно 

във воденето на часове в катедрата, като основните ѝ интереси са в областите на 

образователния софтуер, обучението на деца със специални образователни 

потребности, ИТ и други. Преподава на студенти от няколко факултета на СУ. В 

рамките на последните 5 години участва активно във водения от мен курс Езици 

и Среди за Обучение за специалност Математика и Информатика и направление 

Ядро на Компютърните Науки. 

6. Заключение 

Дисертационният труд на Т. Зафирова-Малчева е на актуална и важна тема. По 

обем, съдържание, постигнати резултати, както научни, така и приложни 

покрива изцяло изискванията за присъждане на образователна и научна степен 

доктор за Закона за развитие на Академичния състав в Република България и 

Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на научни длъжности на СУ и ФМИ. 

В заключение предлагам на Уважаемото Жури да присъди на Теменужка 

Зафирова-Малчева образователната и научна степен „доктор“ в областта 

„Природни науки, математика и информатика“ и професионално направление 

„Информатика и компютърни науки“. 

 

01. X.2015      ………………………………... 

    / доц. д-р Павел Бойчев / 


