
С Т А Н О В И Щ Е 
от проф. д-р Енчо Герганов, 

Департамент по когнитивна наука и психология,  

Нов български университет 

за дисертационния труд ДИАГНОСТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕЦА В 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С РИСК ЗА СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА 

ЧЕТЕНЕТО 

на Диана Милчева Игнатова, докторант на самостоятелна подготовка в 

катедрата по Специална педагогика и логопедия в Софийския университет “Св. 

Климент Охридски”.  

Трудът е представен за защита с цел получаване на образователната и научна 

степен “доктор”  

  

 В дисертационно си изследване, което е представила за защита,  Диана 

Игнатова си е поставила цел с голяма значимост, а именно да конструира и 

стандартизира диагностичен инструмент „за ранна идентификация на деца в 

предучилищна възраст с риск за принадлежност към групата на децата със 

специфични нарушения на четенето“ (стр. 85). За да постигне целта си, тя 

формулира седем задачи, които обхващат най-важните аспекти на този 

отговорен процес. Веднага ще отбележа, че в изследването си тя решава тези 

задачи по най-добрия начин и стига до научно обосновани и практически 

приложими инструменти с висока степен на надеждност и валидност, както и с 

отлични показатели по останалите психометрични параметри. Цялото изследване 

е ситуирано в рамките на дълбокосъдържателни теоретични модели на 

езиковото развитие изобщо и на четенето и четивния процес по-специално. 

Близо половината от обема на дисертационния труд е посветен на теоретичните 

основи, върху които е изграден психометричният модел за конструиране и 

стандартизиране на диагностичния инструмент. Диана Игнатова е направила 

критичен анализ на голям брой научни публикации, които са изцяло релевантни към 

разработването на инструментите – крайната цел на дисертационното й 

изследване. Напълно основателно тя разглежда четенето като многофакторен 

процес, който отразява взаимнообвързани езикови компетенции и мозъчни 
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структури, които ги осигуряват. Представя свои адаптации на модели, като 

например модела на Айзенк (фиг. 1, стр. 14) за ортографско-фонологична 

трансформация, който обхваща изключително важни когнитивни, езикови, 

графемни, семантични, лексикални, фонологични и артикулаторно-праксисни 

компоненти, необходими за да се постигне добра четивна техника. Тук тя 

проявява повишено внимание към оперирането с теоретичните конструкти, 

които по-късно операционализира до изпълними тестови методики. Разкрива 

смисъла и съдържанието на най-важните от тях, като фонология и фонологичен, 

фонологична и фонемна компетентност, вербална слухова дискриминация и др. 

Много добре е представила когнитивните и психолингвистичните механизми на 

четенето. На първо място разглежда достатъчно задълбочено и пълно 

перцепцията на говорните звукове, усвояването на буквите и тяхната перцепция, 

развиването на уменията за графемно-фонемните съответствия и др. Във връзка 

със споменатия вече модел Диана Игнатова разглежда семантичните аспекти на 

четенето, като четене и разбиране, семантична и синтактична преработка на 

изречението, възприемане на текста като цялостна езикова единица със своя 

структура и механизми на изграждането му. Много добре е разработена темата 

за специфичните нарушения на четенето. Тук са разгледани основни нарушения, 

като алексия, дислексия, словесна слепота, дислексия на развитието и др. Във 

връзка с тази тема са представени достатъчно пълно и задълбочено различни 

обяснителни теории, които са подредени в логически обосновани равнища на 

дефицитите – от сензорните и невробиологичните теории до когнитивните 

теории. Много важен за разработката на инструментите е процесът на 

диагностичното оценяване, на който дисертантката е посветила специален 

раздел. В прегледна схема Диана показва трите основни компонента на 

диагностичното оценяване – формално оценяване, неформално оценяване и 

експертна оценка, като разкрива същността на всеки един от тях. Формулира 

основните цели на диагностичното оценяване и описва подходите за неговото 

осъществяване. В отделна таблица задава и дефинира на съдържателно 

равнище критериите на традиционния и поведенческия диагностичен подход и 

показва основните концептуални различия между тях. Все в този стил на 
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многоаспектен анализ тя разглежда и оценява прогностичната стойност на 

рисковите фактори в предучилищна възраст за потенциална принадлежност 

към групата на специфичните нарушения на четенето, като наследствено 

предразположение, специфично езиково нарушение, характеристика и дефицит 

на вниманието и др. Показва кои корелации между езиковата компетентност и 

процеса на усвояване на четенето имат прогностична стойност и аргументира 

убедително теоретичните основания за това. В посока на операционализацията 

на теоретичните конструкти Диана Игнатова разкрива основните диагностични 

маркери за изследване на специфичните нарушения на четенето, които са 

свързани с лексикалните и синтактичните умения, фонемната компетентност и 

готовността за училище. Тези маркери са представени в таблица с оценката, че 

по данни на множество литературни източници те имат високи индекси на 

специфичност, но ниски индекси на сензитивност. За да оцени специфичността 

и сензитивността на разработваните от нея собствени инструменти за 

измерване на различните диагностични маркери, Диана Игнатова по-нататък 

прилага методологията на ROC – кривите, която все още рядко се използва у 

нас като част от психометричните показатели на тестовете, но е много мощна и 

информативна.  

 Във втора и трета глава е описано собсвеното изследване за конструиране и 

адаптиране на теста. Докторантката много подробно е разгледала източниците 

за подбор на съдържанието на собствената й тестова батерия. Въз основа на 

теоретичните анализи и данните от конкретните източници Диана Игнатова 

включва в тестовата батерия три групи диагностични маркери – езикови 

(рецептивен и експресивен език, вербална памет и фонологична компетентност), 

готовност за четене (идентификация на буквите и психологическа нагласа за 

четене) и пръстов гнозис. Разработени на операционно равнище, тези маркери 

са включени като съдържание на 14-те субтеста в тестовата батерия. Диана е 

описала подробно процедурата на изследването и е направила пълна характеристика 

на участниците – 418 деца от масови детски градини, които са посещавали. 

Повече от 20 страници са отделени, за да се представи съдържанието на 

тестовата батерия. Структурата на описанието по субтестове позволява да се 
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обхванат без особени затруднения както съдържателните компоненти на 

измерваните конструкти, така и операционализацията им. Първо е дадено 

названието на съответния субтест. След това в параграф „Описание“ е разкрито 

съдържанието му и е даден броят на айтемите, включени в него. В параграфите 

„Материали“, „Процедура“ и „Инструкция“ са описани конкретни стимули-

задачи, действия и инструкции към децата, които са израз на еднозначна 

операционализация на айтемно равнище. В параграфите „Оценка“ и Тестов бал“ 

са посочени психометричните процедури за приписване на числа, т.е. за 

измерване на постиженията на децата по скали със съответни минимални и 

максимални стойности. Тези подробни и ясни описания осигуряват еднозначната 

им интерпретация, което е особено важен компонент на операционализацията. 

Благодарение на създадените айтеми към субтестовете и чрез подробно описаните 

процедури са събрани огромен обем първични данни, които предполагат да се 

правят пълноценни психометрични и статистически анализи и да се получат 

стабилни оценки на най-важните психоментрични и статистически показатели. 

Точно това виждаме в последната, трета глава „Резултати и обсъждане“. Диана е 

изпълнила всички изисквания за задълбочен и многостранен анализ на първичните 

данни. Тя започва с айтемен анализ, като оценява всички 345 айтема по двата 

им основни параметъра – трудност и различителна сила. Оценките на айтемите 

по тези параметри са дадени в таблица 4.1 (за трудността) и таблица 4.3 (за 

дискримаинативната сила). Успоредно с числовите оценки на двата параметъра 

Диана прави и съдържателен анализ на айтемите по тези параметри, като 

посочва кои айтеми наистина имат много добри психометрични показатели  по 

тях. След това е изследвала надеждността  на субтестовете в тестовата батерия 

с коефициента Алфа на Кронбах. Получените стойности на коефициента са много 

високи, което говори за голямата надеждност и на 14-те субтеста. Специално 

заслужава да се отбележи професионално изпълнения анализ на валидността на 

тестовата батерия. Диана Игнатова е приложила два външни критерия за оценка 

на прогностичната валидност на тестовата методика. Единият външен критери е 

експертната оценка на логопеди за наличието на затруднения в ученето, а 

вторият е експертна оценка от учители в детската градина за постиженията на 
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децата. Тъй като използва техниката на експертните оценки, тя оценява и 

качеството им чрез процедурите за изследване на съгласуваността на оценките 

между отделните експерти, измерена чрез коефициент на съгласие в различни 

варианти, сред които и коригиран (претеглен) коефициент Капа на Коен. 

Получените оценки показват висока съгласие между оценките на отделните 

експерти. Един от най-ценните анализи на тестовата батерия с голяма степен на 

новост е анализът на ROC-кривите на субтестовете от тестовата батерия. Чрез 

този анализ Диана получава оценки за сензитивността и специфичността на 14-те 

субтеста. Тези оценки са изключително важни за качестовото на субтестовете. 

Диана представя данните от ROC – анализите както в таблична форма, така и 

графично, което подпомага много добре възприемането на тази ценна 

информация. В специален раздел докторантката дава обобщена информация за 

прогностичната валидност на тестовата батерия. Така много релефно изпъкват 

диагностичните маркери с позитивна прогностична стойност и диагностичните 

маркери с негативна прогностична стойност. Данните са обяснени съдържателно 

в контекста на теориите за прогностичната валидност на тестовете. За да се 

използва успешно в практиката на диагностичното оценяване, тестовата 

батерия включва не само еднозначни процедури за изчисляване на суровия бал, но 

и тяхната трансформация в стойности от стандартна Т-скала, която се използва 

масово в тестологията.  

 Основните изводи са направени въз основа на анализа на данните, 

получени чрез тестовата батерия, която има високи оценки по всички важни 

психометрични и статистически показатели. Тези анализи са дълбоко съдържателни 

и имат както теоретичен смисъл, така и практико-приложен характер. 

 Диана Игнатова формулира два приноса с научно-теоретичен характер и 

шест приноса с научно-приложен характер. Приносите напълно съответстват на 

реалните постижения в дисертационното изследване.  

Авторефератът отразява точно и пълно съдържанието на дисертацията. 

Резултатите от дисертационното изследване са публикувани в 9 статии, излезли 

в рецензирани и престижни научни списания и сборници. Това е напълно 
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достатъчно, за да могат резултатите от дисертационното изследване да достигнат до 

научната общност.  

 В заключение ще обобщя, че изследванията в разгледания дисертационен 

труд са изпълнени на високо професионално научно равнище. Диана Игнатова  

владее на теоретично и практико-приложно равнище психометричните теории 

и методи, както и статистическите процедури за стандартизация на тестови 

батерии. Тя е използвала във висока степен надеждни и валидни процедури за 

събиране и анализ на данни и стига до резултати, които интерпретира задълбочено и 

пълноценно в контекста на избраните и доразвити от нея теоретични модели. 

Дисертацията удовлетворява и най-строгите критерии за труд, който е представен за 

защита с цел да се получи образователната и научна степен „доктор“. Предлагам 

да се даде на Диана Милчева Игнатова образователната и научна степен ДОКТОР 

и призовавам останалите уважаеми членове на научното жури да гласуват за 

това предложение.  

 

София, 15 юни 2014 г.     Подпис: 

        /Проф. д-р Енчо Герганов/     
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