
 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
от  проф. д-р  Красен Стефанов Стефанов  

за дисертационен труд на тема  
 

“ Специализирана софтуерна среда за обучение на деца  
с церебрална парализа” 

 
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 
в област на висше образование “Природни науки, математика 

и информатика”, професионално направление 4.6 
”Информатика и компютърни науки”, научна специалност 

01.01.12 “Информатика”, 
 

Автор на дисертационния труд: Теменужка Борисова 
Зафирова-Малчева 

 
1. Обща информация за докторанта  

Теменужка Зафирова-Малчева е главен асистент към катедра ИТ на ФМИ. 

Тя работи по темата на дисертационния си труд още от преди 2000 година, 

първоначално като дипломантка, а впоследствие и като редовна 

докторантка.  

Включва се много активно в живота на катедрата, включително и като 

научен секретар. Има успешни участия в редица научно-изследователски 

проекти по темата на дисертацията. Продължава да разработва 

образователен софтуер по темата на дисертацията и до днес. Редовно 

публикува научни статии на реномирани конференции и научни форуми.  

От 2012 г. е зачислена като свободен докторант. През 2015 г. е отчислена 

с положителна оценка.  

 



2. Анализ на съдържанието, резултатите и приносите на 

дисертационния труд 

Дисертационният труд е в областта на приложение на информатиката при 

обучение на деца със специални образователни потребности. По-

специално разглежда въпросите за обучение на деца с церебрална 

парализа.  

Дисертацията включва 158 страници, които са структурирани във 

Въведение, шест глави и Заключение, Авторска справка, библиография от 

97 цитирани заглавия и едно Приложение.  

Във Въведението се прави преглед на проблематиката на дисертационния 

труд, като се изясняват проблемите на децата с церебрална парализа, и се 

описват проведените експерименти в продължение на повече от 5 години 

в центъра за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа, 

Красна Поляна - София, който понастоящем е преименуван на 

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация на деца с церебрална парализа – Света София” ЕООД. 

Дефинират се трите основни цели на дисертационния труд: създаване на 

модел за проектиране и разработка на образователен софтуер за деца със 

специални нужди; проектиране и разработка на специализирана 

софтуерна среда, подходяща за компютърно обучение на деца с 

церебрална парализа; експериментално обучение базирано на 

създадените модел и компютърна среда. На базата на тези цели се 

формулират седем конкретни задачи, които трябва да доведат и до 

изпълнение на поставените цели.  

В първа глава се прави обзор на международните политики и конкретни 

практики, свързани с използването на ИКТ при образование на хората с 

увреждания. Анализирани са международни конвенции свързани с 

използване на ИКТ в обучението на хора и особено на деца със специални 

нужди.  



Във втора глава се анализира целевата група на представеното изследване 

каква е същността на заболяването детска церебрална парализа и какви са 

основните проблеми за децата. На тази база в трета глава се формулират 

изискванията към процеса на компютърно обучение и към средствата за 

въвеждане на данни и контрол на компютърната система. Така се 

формулират целите на образователният софтуер, създаден в резултат на 

настоящето изследване. 

В четвърта глава се прави анализ на помощните технологии и 

възможностите, които те предоставят за подобряване на достъпността на 

компютърната система за потребители със специални нужди. Специално 

внимание се отделя на възможностите за адаптиране на стандартните 

устройства (хардуер) и софтуер към специфичните нужди на целевата 

група, както и за използване на алтернативни устройства и софтуер. 

В пета глава е представен модел за проектиране и разработка на 

образователен софтуер за потребители със специални нужди. 

Представена е примерна класификация на основните типове 

образователен софтуер и са идентифицирани основните критерии, на 

които да отговаря образователният софтуер за целевата група. Дадено е 

изчерпателно описание на разработения специализиран софтуерен пакет 

“Къща на игрите” за компютърно обучение на деца с церебрална 

парализа. 

В шеста глава е описан педагогически експеримент, включващ 

прилагането на софтуерният пакет „Къща на игрите“ при обучение на 

деца с церебрална парализа. Представени са резултатите от използването 

му и е направена оценка и анализ, и са представени основните изводи от 

тях. 

В заключението са изложени основните приноси, описани са основните 

публикации по дисертационния труд и са посочени перспективи за 

бъдещо развитие на идеите от дисертационния труд.  



В Приложението е дадено изчерпателно описание на разработения 

софтуерен продукт под формата на ръководство за потребителя.  

Дисертационният труд е добре структуриран и подходящо илюстриран с 

фигури и таблици. Изложението е стегнато и ясно. Допуснати са малък 

брой типографски и граматически грешки, които не оказват влияние 

върху четивността на дисертационния труд. Списъкът на използваните 

литературни източници е изчерпателен и актуален.  

Основните научни приноси в дисертационния труд могат да бъдат 

формулирани както следва: 

Научни приноси 

- Систематизирани са основни критерии, на които трябва да отговарят 

софтуерните продукти за компютърно обучение на деца със специални 

нужди. 

- Проектирана е и е разработена специализирана софтуерна среда „Къща 

на игрите“ за деца с церебрална парализа. 

- Създаден е модел за проектиране и разработка на образователен 

софтуер за деца със специални нужди, който комбинира елементи на 

дизайна на обучение с проектирането на софтуер и знания от областта на 

специалното обучение.  

Приложни приноси 

- Описани са основни педагогически подходи при компютърно обучение 

на деца с церебрална парализа, които представят въвеждащите етапи в 

това обучение. 

- Осъществено е компютърно обучение на деца с церебрална парализа, 

базирано на вече разработената софтуерна среда, като са следвани 

основните педагогически подходи и етапи при това обучение.  

- Направен е обстоен анализ на проведените експерименти, формулирани 

са основните изводи и са предложени насоки за бъдещо развитие на 

модела и софтуерния продукт.  



 
3. Публикации, които отразяват дисертацията. Отражение на 

резултатите на дисертацията в трудове на други автори 

Всички основни резултати от дисертационния труд са отразени в 

направени девет публикации, четири от които са в сборници от 

реномирани международни конференции. Всички публикации са в 

рецензирани научни издания.  

Една от публикациите е самостоятелна, една е с научния ръководител, три 

са с един съавтор и четири с двама съавтори.  

Представено е ясно описание кои резултати от дисертационния труд къде 

(в кои публикации) са отразени.  

Към настоящия момент са известни три цитирания на тези публикации. 

Представена е Декларация за оригиналност (лично участие) в 

представените публикации. 

 

4. Критични бележки и препоръки на рецензента  

Нямам съществени критични бележки. Познавам отлично работата на 

докторантката от няколко международни проекта по темата на 

дисертацията, в които тя се представи като завършен професионалист.  

Препоръчвам по-активно участие в международните проекти към 

катедрата, и ориентиране към още по-авторитетни научни списания и 

форуми за бъдещите и публикации.  

 

5. Автореферат  

Авторефератът е изготвен в съответствие с изискванията на Правилника 

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

научни длъжности на ФМИ – СУ. Авторефератът отразява съдържанието 

на дисертационния труд и на основните научни и приложни приноси. 

 



6. Заключение  

По обем и съдържание, резултати и приноси, представеният 

дисертационен труд отговаря на изискванията за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор”, и напълно удовлетворява 

изискванията на ЗРАСРБ, ПЗРАСРБ и Правилниците за условията и реда 

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

СУ и ФМИ. Препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на 

Теменужка Борисова Зафирова-Малчева образователната и научна степен 

„доктор” в областта на висше образование “Природни науки, математика 

и информатика”, професионално направление “Информатика и 

компютърни науки“. 

 

 

 

Дата: 28.09.2015 г.    

 проф. д-р Красен Стефанов 


