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Четенето представлява сложен и многопластов процес, пряко 
свързан с формирането на металингвистични способности. За опитния 
четец не е достатъчно да познава буквите и да разбира техните 
комбинации от думи и изрази, за да осмисля информацията, която се 
съдържа в един текст. Четенето с разбиране изисква от четеца 
лингвистична компетентност по отношение на всички компоненти на 
езика: фонетика (в частност фонология), граматика, семантика, както и 
пълноценно функциониране на сетивните канали: слух и зрение, на 
словесната памет.  

Нарушенията в четенето са често срещан проблем, като късното им 
откриване и въздействие създават големи трудности за тяхното 
преодоляване. Това влияе негативно както върху академичните 
постижения на децата, така и върху личностовото им развитие. Един от 
основните проблеми при дислексията е ранната диагностика. Четивните 
нарушения могат дълго време да останат скрити за педагозите. 
Откриването им в предучилищна възраст, последвано от адекватна 
терапия, е предпоставка за един добър старт на децата с дислексия в 
училище.  



В този смисъл предложеният за рецензиране проект се 
характеризира с подчертана актуалност за нашата педагогическа и 
логопедична теория и практика. Стойността на труда се увеличава и 
поради факта, че той е един от малкото в областта на родната специална 
педагогика и логопедия. 

 
Настоящият труд е структуриран в три глави, увод, основни 

изводи, заключение и приложения, като общият обем 188 страници текст и 
42 страници приложения. В приложенията са илюстрирани 
експериментално получените данни, подложени на статистически анализ. 
Литературната справка съдържа 269 заглавия на кирилица и латиница. 

 
Теоретичната постановка на проблема е представена задълбочено и 

аргументирано в първа глава.  Изяснява се същността на четенето като 
сложен и интегративен процес, функциониращ на различни равнища. 
Изключително задълбочено се анализира проблемът за същността на 
четенето, свързан с функционалната мозъчна организация. Обособени са 
отделните компоненти на четивния процес, които включват подготовката 
за ограмотяване на децата, особеностите на четенето с разбиране при 
начинаещия и тренирания четец.  Акцентира се въху  формирането на 
четивни способности, необходими за осъществяване на четене с 
разбиране. На този фон се разкриват специфичните нарушения на 
четенето. Логично и последователно  са описани теории, базирани на 
различни дефицити, които обясняват произхода и природата на четивните 
нарушения. Тази информация предлага една цялостна концепция за 
причините за специфичните нарушения в четенето. Дискутира се 
понятийното разнообразие в научната сфера в исторически и съвременен 
план. Проследяват се тенденциите при диагностицирането на дислексията, 
както и се дефинират  рисковите фактори в предучилищна възраст, които 
се отличават с прогностична стойност за потенциална принадлежност към 
групата на специфичните нарушения на четенето.  Формирането на 
четивни способности се разглежда в пряка връзка с езиковата 
компетентост. Определят се основните диагностични маркери за 
изследване  и идентификация на специфичните нарушения на четенето.  

 Прави впечатление богатата библиографска справка, на базата на 
която е извършен теоретичният анализ на проблема и критичното 
отношение на авторката, както и адекватният научен стил. 



 Във втора глава е представен дизайнът на изследователската 
програма, който е построен в съответствие с изискванията на 
конструктивното изследване. Следва да отбележа, че целта и задачите на 
изследването са формулирани прецизно и са адекватни на основните 
аспекти, отразени в теоретичната рамка. Детайлно е описано 
конструирането на тестовата методика, която напълно отговаря на 
поставената цел. Прави впечатление широката теоретична база, на която 
се основава конструираната методика, което говори за добро познаване на 
научната практика от страна на докторантката и за адекватността на 
разработения тест. Подробно е описана процедурата на изследването, 
която дава основание да се направи извод, че е налице един коректно 
структуриран и организиран експеримент. Данните за контингента на 
изследването са впечатляващи- 418 изследвани деца от предучилищна 
възраст. Тестовата методика е детайлно представена  с описание на 
отделните субтестове, всеки от който е илюстриран картинно.  

Анализът на резултатите намира място в трета глава. Резултатите 
от проведения ескперимент са интерпретирани количествено и качествено, 
вследствие на което е стандартизирана тестова методика, която успешно 
би могла да се прилага в практиката. Емпиричните данни са подложени на 
изключително сериозен статистически анализ, който по убедителен начин 
доказва тяхната стойност.  

За статистическа обработка на получените експериментално данни 
се прилагат пакет от статистически методи като експлоративен факторен 
анализ и ROC-анализ. За валидиране на резултатите от проведеното 
изследване се използват и два вида експертна оценка-  експертна оценка на 
логопеди и учители от масовите детски градини; и петстепенна експертна 
оценка на логопеди и учители от масовите детски градини относно 
успеваемостта на децата в процеса на обучение. 

Получените резултати, тяхната достоверност и начинът на 
обсъждането им са представени последователно и точно. Приложените 
таблици, фигури и диаграми, по подходящ начин, визуализират оценката 
на тестовите задачи по зададените параметри. 

На базата на анализа на емпиричните резултати са формулирани 
качествени изводи относно надежността и валидността на приложената 
методика. 



 Естеството на дисертационната разработка дава основание за някои 
разяснителни въпроси: 

1. За кои специалисти е предназначена настоящата 
методика? 

2. На каква възраст най-рано може да бъде прилагана тя в 
практиката с цел свръхранно идентифициране на риска от 
специфични нарушения на четенето? 

 
Препоръките ми са свързани със структурата на дисертационния 

труд, а по-точно: с преструктурирането на съдържанието на първа глава в 
две самостоятелни глави и обособяването на отделен параграф във втора 
глава, посветен на описание на методите за статистически анализ. 

 
Текстът на автореферата  отразява съдържанието на дисертацията. 

Представен е в обем от 39 компютърни страници и се състои от пет части, 
които се отнасят до структурата и съдържанието, анализа на резултатите, 
основните изводи, приносите и публикациите по темата на 
дисертационния труд. Справката за приносите с теоретичен и приложен 
характер отговаря на реалните постижения на автора на научния труд. 
Налице са девет публикации в научни издания, които са по темата на 
дисертацията. 

Приносните моменти на рецензирания труд са следните: 

1. Обогатяване на теорията и практиката в областта на специалната 
педагогика и логопедията у нас с изследване, осъществено с 
научен подход; 

2. Систематизирана е концептуална рамка относно процеса на 
четене и неговите специфични нарушения на базата на 
задълбочен и обширен теоретичен анализ; 

3. Създаден е инструмент, който предлага ранна диагностика на 
риска и превенция на специфичните нарушения на четенето. 
Това, от своя страна, създава предпоставки за повишаване 
качеството на терапевтичното въздействие; 

4. По емпиричен път са изведени диагностични маркери за 
идентификация на рискови групи деца с нарушения на четенето. 
В допълнение към това, тези маркери са класифицирани по 



степен на прогностична стойност, което прави диагностичния 
инструмент още по-прецизен; 

5. Предлагат се  насоки за адаптиране на учебното съдържание  към 
особеностите на децата с дислексия. 

 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Обсъжданият проект на дисертация по актуалност, замисъл, начин на 
изложение, обработка и анализ на данните, както и неговите приносни 
моменти, удовлетворява изискванията на Закона за научните степени и 
звания. Това ми позволява да предложа на Уважаемото Научно жури да 
присъди на Диана Милчева Игнатова образователната и научна степен 
„доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика-
Логопедия).  
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