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    С Т А Н О В И Щ Е  

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ  ТРУД  И НАУЧНАТА  ПРОДУКЦИЯ  

НА ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАНКА   ЛУКАНОВА ЦЕНОВА ЗА  

ПРИДОБИВАНЕ НА  НАУЧНА  СТЕПЕН „ДОКТОР  НА  

НАУКИТЕ“ В  ПРОФЕСИОНАЛНО  НАПРАВЛЕНИЕ  1.2. 

ПЕДАГОГИКА(СПЕЦИАЛНА  ПЕДАГОГИКА - ЛОГОПЕДИЯ) 

  Тема на дисертационния труд: Норми  за  правилно  писане и 

скрининг на  признаци  за  дислексия  при ученици  от II,III,  и Ivклас. 

  Автор на  становището: проф.д-р Катерина  Караджова 

 Дислексията е научен  проблем,  от  който  се интересуват  

специалисти  от  много   научни  области: медицина,  психология ,  

логопедия,  специална  педагогика и  др. Те  в зависимост  от   спецификата  

на своята  наука   дават  различни обяснения относно  същността, 

причините, диагностиката и  терапията  на  това  сложно нарушение, което  

се проявява  в  нарушения  на  писането и  четенето.  

 От  тази  гледна  точка  представената  дисертационна  работа  може  

да  бъде  определена  като  много  важна,  актуална   и  значима.  

  Разработена е  върху 366 страници и  се  състои от  увод, три  глави, 

изводи,  приносни  моменти, заключение, литература и  приложения. 

 В увода  докторантката  акцентира своето  внимание  върху 

основните  понятия,  които  след това  в  текстовата  част  анализира,  

изследва,  диагностицира.Успоредно  с това  тук  се показва   и  връзката  

между  дислексията и  способността   за  учене,  т.е. дислексията  излиза  

извън  рамките  на чистата  логопедия , за  да  се  свърже  с възможностите  

на  децата  за обучение и  развитие. 

 Първата  глава е  теоретична. Тя  се  състои от  пет  части  и е  

насочена  към  : спецификата  на  писмения език, обучението  по  четене и  

писане,   нарушенията  на  писмения език, етиологията и  симптоматиката  

на  дислексията.Предложената  в тази  част информация е  анализирана  

перфектно, становищата  на  различните  автори са  представени  

професионално, а обобщенията   са  пряко  свързани  с  темата на  

рецензирания  труд.  
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 Втората  глава  предлага  програмата  на изследването. Много  точно 

и  задълбочено  са  набелязани  основните  изследователски  насоки , които  

са  много  ценен  ориентир   за  това  какво  липсва  в логопедичната  

теория и  практика и  какво се цели  да  се  постигне  чрез  изследването  

,поведено  от   доц. Д-р Цветанка  Ценова. 

 Хипотезите  в  докторското  изследване  са  осем.Те  са    сварзани  с 

темата  на  дисертацията, а именно  създаване  на  норми  за  правилно  

писане  при  ученици от  втори,  трети и  четвърти  клас. Според мен 

възможно е  тези осем  хипотези  в съдържателно отношение  да  бъдат   

обобщени  и  редуцирани  до  3-4,  като  се  прецизират и им  се  придаде  

по-сериозно  научно  звучение. 

 Положителен  момент  в тази  част от  докторския  труд е  

представянето  на  МОДЕЛ  НА ОЦЕНЯВАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ,  

което аз  възприемам като  един  много  съществен  принос  на  

рецензирания  труд. Паралелно  с това доц. д-р  Цветанка Ценова  прави  

систематизация  на  42  вида  грешки .Те  са  на  макро и  микроравнище  

на  писмения  език.  

 Най- стойностната  част  безспорно е  третата,   където  по  

набелязаните  параметри  се  правят  експерименталните  анализи .Въз 

основа  на  доказаната  статистическа  значимост  между изследваните  

променливи  се  предлагат норми  за  правилно  писане  в  начална 

училищна   възраст.  В контекста  на  казаното искам да  добавя ,че   

направения  качествен анализ  е  много  стойностен и  допълва картината   

на  направената  количествена интерпретация.  

 Направените  изводи  произтичат от практиката и  са  насочени  към 

теорията  и  практиката. 

 Оновният  приносен  момент  визира  необходимостта  от  

усършенстването  на  програмите   за обучение  по  писане  в  началното 

училище и  създаване  на  специализирани  програми  в  логопедията  за  

терапия  на  дислексията. 

 Въз основа  на  направените  експериментални  изследвания  доц. д-р 

Цветаннка Ценова  предлага  скрининг – тест, чрез който  ще  може  да  се 

измери  тежестта  или  напредъка  на уменията  за  писане  на  всяко едно  

дете,  както   и  да  се отчете ефективността  на логопедичните  процедури,   




