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I. Основания за провеждане на защита на дисертационния труд и 
описание на представените материали  
За защитата на докторантката са представени следните материали на 

хартиен носител: 
1. Заповед за утвърждаване на научно жури 
2. Автобиография 
3. Дисертационен труд 
4. Приложения към дисертационния труд 
5. Автореферат  
6. Девет броя публикации на български език 

 
Със заповед № РД38-213/20.05.2014 г. на Ректора на СУ „Св. Кл. 

Охридски”, на основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния 
състав в Република България (обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г., изм. ДВ бр. 
81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ бр. 101 от 28.12.2010 г.) и решение на ФС на 
ФНПП – Протокол № 5 от 13.05.2014 г. съм определена за член на 
научното жури по процедура за защита на дисертационен труд на тема 
„Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за 
специфични нарушения на четенето”. Автор на дисертационния труд е 
Диана Милчева Игнатова – докторант на самостоятелна подготовка към 
катедра „Специална педагогика и Логопедия” - ФНПП с научен 
ръководител проф. д-р Енчо Герганов, дфн. 
 Предоставените за защитата материали могат да се приемат като  
основание Научното жури да изслуша и оцени кандидатката за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор” в съответствие 
на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. 



II. Кратки биографични данни  
Диана Игнатова е родена на 17 март 1971 г.  През 1990 г. завършва 

Английска езикова гимназия. След това продължава обучението си в СУ 
„Св. Кл. Охридски”, където през 1995 г. придобива магистърска степен по 
„Дефектология” със специализации „Логопедия” и „Педагогика за деца със 
зрителни нарушения”.  

От гледна точка на професионално развитие, Д. Игнатова се изгражда 
като професионалист изцяло в областта на логопедията. Работи  
последователно като логопед в следните институции в град София: ЦДГ 
№53, ЦДГ № 61 и Медицински център „Хипократ”. Непосредствено след 
това започва работа като преподавател в катедра „Специална педагогика и 
логопедия” към СУ „Св. Кл. Охридски”, където в момента заема 
длъжността „главен асистент”. Преподава базисни за специалност 
„Логопедия” дисциплини като „Комуникативни нарушения при гласови 
разстройства”, „Комуникативни нарушения при психични заболявания”, 
„Комуникативни нарушения при сензорна недостатъчност” и други.  

 
III. Съдържание и качества на дисертационния труд  

Съдържание на дисертационния труд  
Дисертационният труд е с общ обем 240 страници, който включва 

следните самостоятелно обособени части: 
1. Увод  
2. Първа глава – научно-теоретични основания за изследването 
3. Втора глава – постановка и алгоритъм на експерименталното 

изследване 
4. Трета глава – резултати и обсъждане от научното изследване 
5. Основни изводи  
6. Приноси на дисертационната разработка 
7. Използвана литература – включва 62 източника на кирилица и 

107 източника на латиница 
8. Списък на таблиците и фигурите в текста 
9. Приложения. 

 
Актуалност и значимост на проблема 
Ранното диагностициране и оценката на риска за възникване на 

отделните видове комуникативни нарушения е проблем, който все още не е 
достатъчно разработен у нас. Нарастващият брой на децата от начална 
училищна възраст със специфични трудности в овладяването на четенето и 
липсата на диагностичен инструментариум за тяхната ранна 



идентификация се явяват предпоставка за разработването на настоящия 
труд.  

Предучилищната възраст е период, в който децата започват да 
придобиват знания и умения за отделяне на изречението от текст, 
разграничаване на думите в изречението, разграничаване на звуковете в 
думата, разпознаване и назоваване на  графичните знаци на печатните 
букви, повтаряне на пунктирана линия в изображения на печатни букви, 
без да се излиза от линията и др. (съгласно Наредба № 4 за Предучилищно 
възпитание и подготовка от 2000 г. и нейното допълнение от 2005 г.). 
Следователно това е период, в който децата с риск за поява на нарушения в 
овладяването на училищните умения могат да проявят първите белези на 
този проблем. Съгласно посочените от CPLOL (1990, 1994, 1997) 
определение и области за компетенции логопедът е отговорен, както за 
диагностиката и терапията на комуникативните нарушения, така и за 
тяхната превенция. Дейностите, посочени в официалния документ на 
Комитета са обучение, информиране, прилагане на скрининг-процедури за 
ранно откриване на нарушенията, както и други подходящи за клиента и 
неговата среда дейности. 

Ето защо, имайки предвид заложените цел и задачи в представения 
ми за рецензия дисертационен труд, определям темата като актуална и 
значима за логопедичната теория и практика.  

Съдържание и качества на теоретичната част 
 Още в увода докторантката дава заявка за необходимостта от 

конструиране на теоретична основа за основата на овладяването на 
процеса на четене и за предпоставките за появата и развитието на 
специфичните нарушения на четенето. Първа глава е разделена на три 
самостоятелно обособени части: теоретична база на четивния процес, 
специфични нарушения на четенето и процес на диагностично оценяване. 
Теоретичният обзор е много обстоен, а интерпретацията на литературните 
източници показва високо ниво на осведоменост и отлични умения за 
анализ, синтез и обобщения на научните постижения в областта у нас и в 
чужбина.  Силно впечатление прави ясно очертаната авторска позиция при 
сравнителния анализ и обобщенията на трудовете на отделните учени 
(например стр.10, 14, 32,  44, 70, 71 и др.).  

В първата част от тази глава са представени класически и 
съвременни теории за функционалната организация на мозъка относно 
овладяването и реализирането на четивния процес; разгледана е връзката 
на езиковото развитие с формирането на способността за четене; посочени 
са основните характеристики на начинаещия и опитния четец. Дискусията 
за същността на специфичните нарушения на четенето много точно е 
обвързана с най-популярните и водещи в световен аспект теории за 



етиопатогенезата на нарушението, които авторката е разделила в две 
основни групи: сензорни и невробиологични, и когнитивни.  

В следващата част от първа глава, свързана с процеса на 
диагностично оценяване, докторантката прави паралел между теориите за 
поява на специфичните четивни умения с диагностичните маркери за 
тяхната идентификация. При оценката на рисковите фактори се позовава  
на редица изследвания на водещи учени за наследствената обусловеност на 
нарушението; за специфичните езикови нарушения,  хиперактивността и 
дефицита на вниманието като предиктори на нарушението; за връзката на 
нарушението с особеностите на вербалната памет, готовността за училище 
и др. В края на тази глава Диана Игнатова много умело използва анализа и 
изведените обобщения за базисните диагностични маркери като препратка 
за следващата част от труда, а именно необходимостта от многофакторен 
подход при оценяването на риска от поява на специфичните нарушения на 
четенето при деца от предучилищна възраст.  

Съдържание и качества на експерименталната процедура  
Във втора глава е представена експерименталната процедура. Целта 

е формулирана ясно и точно, като се декларира намерението за 
изработване и апробиране на тестова батерия за ранна идентификация на  
деца от предучилищна възраст с риск за поява на специфични нарушения 
на четенето чрез прилагане на критериален подход за оценка на 
резултатите. Поставените задачи са структурирани в логическа 
последователност, като следват основната цел. Представен и контингентът 
на научното изследване. В експеримента са включени общо 418 деца от гр. 
София, от които 177 (42,2%) момчета и 241 (57,8%) момичета, което може 
да се определи като добра извадка за статистическа обработка на данните.  

Конструирането на тестовата методика се базира на научните 
достижения до момента и на изведените от първа глава диагностични 
маркери. Коректно са посочени всички тестови методики и автори, от 
които са заимствани отделни елементи от тестовите задачи. Високо 
оценявам факта, че Диана Игнатова провежда пилотно проучване с 60 деца 
и обсъжда първоначалния вариант на методиката с експерти, за да 
установи необходимостта от корекции в инструментариума с оглед на 
неговото усъвършенстване и целесъобразност.  Адмирации заслужава и 
процедурата на прилагане на изследването, при която изследователят се 
съобразява с времето и обстановката на прилагане на тестовете, както и с 
емоционално-поведенческите особености на децата в тази възраст. 
Тестовата методика е представена подробно и коректно. За всеки субтест 
са конкретизирани  ясно и точно стимулните материали, инструкциите и 
начина на приложение. Посочени са и критериите и скалите за оценяване. 
Тестовата батерия е разделена на две части, които съответстват и на 
етапите на провеждане на изследването: първата част е за деца на възраст 



5-5,6 години, а втората за възрастта 6-7 години. Общият брой на 
субтестовете за първия етап на експерименталното проучване е 11. Чрез 
тях се изследват фонематичен слух; способността за разбиране на думи и 
изречения; повторна реч за фонеми, думи и изречения; номинативна 
функция на речта чрез назоваване на думи и отговор на въпроси по опорна 
картина; продуциране на свързана реч посредством преразказ на текст и 
разказ по серия картини; вербална памет чрез изследване на повторение на 
цифри, повторение на думи и заучаване на стих. Субтестове от № 1 до № 9 
се състоят от една задача, а № 10 и № 11 включват повече от една задача. 
За втория етап са композирани 3 субтеста, но за разлика от първа част, за 
този етап всички субтестове обединяват повече от една задачи, които целят 
изследване на фонологичната компетентност и способността за 
разпознаване и назоваване на букви, и на пръстовия гнозис. Включването 
на изследването на пръстовия гнозис на този етап докторантката 
обосновава с евентуалната по-висока прогностична стойност в тази 
възраст.  

Съдържание и качества на трета глава  
В трета глава са представени резултатите и техният анализ, като към 

тази част е представено и приложение с по-подробни данни от 
статистическата обработка на получените резултати. Структурно трета 
глава е разделена на пет основни части, в които се представят и анализират 
(1) качествата на отделните задачи, (2) значимост на основните 
диагностични маркери, (3) преобразуване на суровите балове в Т-норми, 
(4) честота на разпространение на децата с риск за специфични нарушения 
на четенето, (5) качествата на диагностичния модел.  

В първа точка от трета глава, „Структура, надеждност и норми на 
тестовата методика”, първоначално са представени резултатите и техният 
анализ посредством, които се преценява кои от елементите на субтестовете 
имат необходимата и оптимална степен на трудност, чрез която да се 
селектират айтемите, които да залегнат в тестовата методика. Тази 
проверка е още едно доказателство за целенасочената и последователна 
изследователска дейност, която извършва докторантката, за да може след 
това да достигне до доказването на надеждност и валидност на методиката. 
Тя установява, че 39 от общо 345 айтеми са решени правилно без вариация, 
а други 59 са с коефициент на трудност над 90%. Поради тази причина те 
отпадат от тестовата батерия. Друг положителен елемент, който заслужава 
нашето внимание е, че са фиксирани 5 айтеми, при които степента на 
трудност е под 10%  и те могат да бъдат заложени в по-късни изследвания 
за откриване на деца с висок потенциал за развитие на четивни 
способности. Висока оценка заслужава и последващата проверка на 
тестовата батерия, с която се дава заявка за определяне на нейната 
валидност. Посредством анализ на дискриминативната сила на айтемите 



неоспоримо се доказва, че задачите от методиката притежават 
необходимите психометрични характеристики за целта на изследването. 
Друга проверка, с която се доказва валидността на методиката е 
използването на метода на Кронбах. От представените в табличен вид 
стойности на α се вижда, че те надвишават 0.6, като над 70% от тях са по-
големи от 0.9.  Един от методите за определяне на надеждността на 
методиката е изчисляването на коефициента на корелация (R). От 
получените стойности на R се установява, че някои от субтестовете от 
батерията също трябва да отпаднат (субтест 5, 9, 10 и част от субтест 14). 
Отчитането на прогностичната стойност на тестовата методика също е 
доказателство за уменията на докторантката да отчита всички фактори, 
които оказват влияние на субтестовете, за да може да докаже нейните 
валидност и надеждност. Получените стойности на коефициента на Cohen 
показват висока степен на съгласие между оценките на експертите, като по 
този начин убедително се доказва възможността за използване на 
експертно мнение. В следващата стъпка, която се отнася до отчитането на 
сензитивността и специфичността на тестовата батерия, данните за всеки 
субтест показват добри разграничителни възможности на методиката. 
Следва да се обърне внимание на факта, че в процеса на работа е 
установено, че субтест № 12-2 може да се прилага като скрининг-тест, 
което е изключително полезно за логопедичната практика, като се има 
предвид, че у нас все още няма разработени скринингови процедури за 
всяко едно комуникативно нарушение. 

В следващата част от трета глава Д. Игнатова установява честотата 
на разпространение на децата с риск за специфични нарушения на 
четенето (9%), което корелира с получени данни от изследвания на други 
учени у нас. Също така тя представя и обобщени данни за прогностична 
валидност на субтестовете, като така систематизира по значимост 
основните диагностични маркери и по този начин определя субтестовете, 
които водят до разграничаването на децата в риск. Тя доказва, че 
получените данни се припокриват с тези от литературните източници, т.е с 
най-високи прогностични стойности са субтестовете за лексикални умения 
и вербална памет, а с умерена прогностична стойност са факторите 
„фонологична компетентност”, „готовност за четене” и „пръстов гнозис”. 

Получените и анализираните от изследването данни дават основание 
на Д. Игнатова да обобщи и предложи за логопедичната практика 
специализиран подход за ранна идентификация и превенция  на 
специфичните нарушения на ученето преди постъпване на децата в 
училище и за тяхното проследяване в първи клас. Този подход е 
представен в три етапа, като към всеки един са предложени конкретни 
критерии и мерки за намеса. Тя препоръчва и използването на т. нар. 
„мултисензорен подход” при обучението на децата от първи клас с оглед 



преодоляването на специфичните нарушения на ученето. Изцяло 
подкрепям и категоричното ѝ мнение за изграждане на национална 
стратегия за ранна идентификация и превенция на специфичните 
нарушения на четенето, защото нарушенията в усвояването на 
академичните умения при тези деца в по-късна възраст могат да доведат и 
до множество трудности в професионалната им реализация и адаптация.  

В обобщение на анализа ми относно написаното в трета глава, мога 
да посоча, че направените изводи са базирани на получените от 
изследването данни. Те са формулирани ясно и отговарят на поставените 
във втора глава цел и задачи. Всички резултати са представени нагледно и 
подробно в табличен и графичен вид и са придружени с писмена 
интерпретация, с което се цели извеждането и предлагането на методика за 
ранна идентификация на специфичните нарушения на четенето. Очертани 
са и теоретичните и приложни приноси на дисертационния труд, които се 
основават на експерименталната част и ги приемам без забележки. 

IV. Автореферат и публикации 
Авторефератът отговаря на всички изисквания и отразява коректно 

съдържанието на дисертационния труд. Представен са девет на брой 
публикации на български език, като три от тях са в научна периодика и са 
свързани с тематиката на дисертационния труд.  

V. Критични бележки, препоръки и въпроси 
Критичните ми бележки, препоръки и въпроси са относно: 
1. Теоретичен обзор  
Независимо, че литературният обзор е много обширен, подробен и 

обхваща необходимата за разработването на труда тематика, би било добре 
по-голямата част от библиографските източници на английски език да 
обхващат научните постижения от последните десет години. Другата ми 
препоръка е насочена към факта, че при анализа на специфичните 
нарушения на четенето не са отразени класификациите на СЗО и най-вече 
ICF-CY (Международна класификация на функционирането, увреждането 
и здравето - версия за деца и младежи), чрез която се анализират 
характеристиките на специфичното развитие на децата и влиянието на 
нарушенията и заобикалящата ги среда върху качеството им на живот. 

2. Втора глава 
Забележките ми към тази част от труда са относно: (1) описание на 

методите за обработка и анализ на резултатите. В съдържанието на  
методологията на научното изследване се изисква да се посочат и методите 
за представяне, обработка и анализ на получените резултати, които са 
пропуснати във втора глава;  (2) липса на хипотеза/и. Наличието на 
контролно изследване, лонгитюдиналният характер на изследването,  



богатият набор от данни, получени от експеримента и  статистическата им 
обработка в трета глава, позволява да се заложат дори повече хипотези, 
които могат да се докажат чрез конкретни статистически  методи. Поради 
тази причина бих искала Диана Игнатова да отговори на въпроса „Каква е 
причината, поради която не е заложила хипотези в експерименталното 
изследване?”. 

3. Трета глава 
Въпреки, че трета глава съдържа изключително много информация, 

тя е представена основно с таблици и с фигури. Като цяло качественият 
анализ е в много сбит вид, а богатият емпиричен материал позволява да се 
направи много по-обемна дискусия над получените резултати. Тъй като 
данните от изследването предизвикаха у мен значителен интерес, бих 
искала да задам следните въпроси на Диана Игнатова: 

 Кои характерни за специфичните нарушения на четенето 
симптоми са свързани с диагностичните маркери от първата 
част на тестовата батерия? За кои субтестове се отнасят? 

 Има ли полови различия по отношение на получените 
резултати? 

 Би ли препоръчала включването на родителите в процеса на 
превенция при децата в риск за развитие на специфични 
нарушения на четенето? 

4. Публикации  
Тъй като публикациите отразяват основно теоретичната и отчасти 

методологичната част, препоръчвам на Д. Игнатова да разпространи 
резултатите от научното изследване в научната периодика с цел нейното 
популяризиране.  

 
VI. Заключение 

Дисертационният труд „Диагностичен модел за оценка на деца в 
предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето” 
представя оригинално и актуално научно изследване. Дисертацията 
отговаря на основните технически и нормативни изисквания с доказани 
научни приноси. Докторантката показва задълбочени знания и 
необходимите научно-изследователски умения. Поради тази причина 
убедено препоръчвам на уважаемото Специализирано научно жури да 
присъди научната и образователна степен „доктор” на Диана Игнатова. 
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